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RESUMO 

Esta dissertação tem como objecto de estudo a construção feminina da noção do corpo e 
das experiências da gravidez. Procura construir os pressupostos relativamente à forma como a 
mulher vive, sente e age o seu corpo, o cuida ou é cuidado. Deste modo este "corpo vivido", não é 
um mero corpo material, físico, bioquímico ou anatomofisiológico, é mais que isso. É uma 
realidade subjectiva, cujas impressões subjectivas traduzem uma vivência psicológica e uma 
dimensão cultural e antropológica. Trata-se de dar voz e visibilidade aos discursos de uma mulher 
que expressa a sua identidade de género através do seu corpo que vai sendo construído na 
imensa teia de relações, mediatizadas por espaços de vida, que conceptualizamos de 
socializadores, nos quais se (re)produz culturalmente e que intitulamos de Sara: ser mulher, ser 
mãe - uma história vivida num corpo vivido. 

As preocupações teóricas que orientam esta investigação prendem-se com a 
problematização do conhecimento. Em primeiro lugar, acerca das questões de se ser mulher, dos 
conceitos e sentidos que definem o feminino e o masculino. Depois, das questões de se ser 
mulher e da sua relação com o corpo e a maternidade. Por último, da experiência da maternidade, 
das expectativas que envolve e do valor social das práticas de cuidados que têm sido prestados 
por mulheres, para mulheres e que designamos por um cuidar feminino no feminino. No que 
concerne às preocupações metodológicas pensamos, que o recurso às histórias de vida 
constituía uma aposta na tentativa de mudar de "lentes" relativamente a este tipo de investigação. 
Sara constitui então um universal singular na medida em que atravessa e é atravessada por 
espaços de mediação sociais/estruturais, como que correspondendo a uma "fatia" - singular, de 
um "todo" - universal, de que é e faz parte - o social. 

Procuramos articular no dito "vai e vem" dialético da teoria para a prática, da prática para 
a teoria, a história de Sara e dos teóricos que constituíram o nosso quadro de referências, 
mediante uma análise interpretativo-compreensiva dos discursos enunciados a fim de identificar e 
compreender como os espaços de mediação social se articulam no processo de socialização e de 
formação pessoal da mulher, promovendo a construção da identidade de si. Pretende-se assim 
com esta dissertação, trazer para o campo das ciências sociais e da saúde, o debate sobre as 
questões da experiência feminina do corpo, no que comporta de constructo não só biológico como 
cultural. 
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INTRODUÇÃO 

De certa forma, o que passou a constituir o "embrião" do nosso objecto de 
investigação, prende-se com a noção do corpo vivido. Esta fase de 
"embriogénese" recebeu contributos das várias cadeiras que constituíram o elenco 
curricular no curso de mestrado, mediatizados por uma procura de subsídios 
bibliográficos e outros que orientaram de certa maneira a decisão final do nosso 
estudo, pelas "portas" que se abriram relativamente a perspectivas, momentos de 
reflexão e análise crítica em torno da problemática que se começou a desenhar: o 
corpo, a mulher, a maternidade, tendencialmente direccionadas para o campo das 
ciências sociais e humanas, e cujas preocupações teóricas e metodológicas desta 
investigação declinam para o terreno sociológico dentro das ciências da educação, 
bem como, das correntes epistemológicas e metodológicas qualitativas em 
pesquisa social, no âmbito das questões relacionadas com o corpo e o cuidar: - a 
construção feminina da noção do corpo e das experiências da gravidez. 

Trata-se duma pesquisa cujo objecto de estudo se centra na experiência 
feminina do corpo. Parte da história de vida de uma mulher como que procurando 
"apreender" os fenómenos incorporados nessa história, na tentativa de conhecer o 
social a partir da especificidade irredutível de uma praxis individual, como que 
significando ver o universal através do singular, descobrir o geral através do 
particular, procurar o objectivo no subjectivo (Ferrarotti.1983). 

Assim, esta dissertação procura contribuir, para a compreensão dos 
processos que orientam a construção da noção do corpo, não apenas no dado 
biológico que a mulher é, mas no que o ambiente em que se desenvolve lhe 
proporciona ser, como sublinham os estudos de Badinter (s/d), Keller (1991), Wittig 
(1978), Kitzinger (1978), Beauvoir (1982), Bourdieu (1990) entre outros, relativamente 
à influência do cultural no desenvolvimento do homem e da mulher. 

É pois a construção de uma identidade feminina, de si e para si, 
atravessada por questões de género, que ocupará neste estudo um espaço 
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Intrudução 

importante. É em torno deste corpo e do seu papel, que procuramos buscar 
discursos, teorias e concepções acerca da "natureza" feminina. 

Procurar perceber o feminino pressupõe também uma abordagem do 
masculino no sentido de compreender a produção e reprodução das diferenças e 
desigualdades influenciadas por estereótipos de género, numa sociedade onde 
por força de duas estruturas fundamentais, o capitalismo e o patriarcado tem 
justificado a dominação e subordinação das mulheres pelos homens. 

Continuando na mesma linha de pensamento, entendemos que, de entre os 
referenciais fundamentais nesta dissertação, seria importante também procurar 
perceber como o feminino e o materno se articulam nesta experiência feminina do 
corpo, tendo em conta a existência de interfaces que podem condicionar a forma 
como a mulher vive, sente e age o seu corpo e que têm a ver com o seu processo 
de socialização e de formação pessoal, nomeadamente, a educação na família, na 
escola, o rural ou o urbano, a religião, os grupos de pertença-pares, profissionais, 
amigos, vizinhos... -, as crenças, os medos, etc., que contribuíram nesta "viagem" 
para a imagem que a mulher tem de si e do seu papel na sociedade como se de 
uma subordinação universal da mulher ao seu papel de mãe se tratasse. 

Neste contexto, pensamos que o nosso trabalho se orienta no sentido de 
perseguir três objectivos que consideramos centrais nesta pesquisa: 

Construir os pressupostos que existem acerca das questões de género, 
mostrando como tais concepções afectam a vida da mulher/mulher, mulher/mãe; 

Identificar e compreender os espaços de vida em que a mulher individual e 
socialmente se vai construindo e, cujos processos promovem e encaminham a 
adopção sexual dos papéis sociais (re)produzidos culturalmente; 

Dar visibilidade aos discursos proferidos através da história de vida de uma 
mulher, na tentativa de reconstruir, recontar o percurso, memórias, trajectórias, 
incidentes e experiências da sua vida, trazendo para o campo das ciências 
sociais, toda uma teia de relações, que através da sua singularidade e 
especificidade pretendemos ilustrar, perceber e questionar muitos mecanismos 
"macro" da nossa sociedade. 

Uma e só uma mulher. Gostaríamos que fossem mais mulheres com 
percursos e vivências diferentes, aliás esteve nos nossos horizontes, só que o 
tempo de que dispomos é curto, para permitir tal estudo. Uma história singular 
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Intrudução 

permitirá visionar como se constrói o corpo que se é e que há dentro de si, 
balizado por um sem número de experiências que se vão vivenciando, num 
constrói, desconstrói, à procura do equilíbrio físico, psicológico, social e espiritual. 

Após se ter definido o objecto de estudo, dado a conhecer as nossas 
preocupações e objectivos, passaremos a apresentar a forma como este trabalho 
aparece estruturado. 

Partimos para a (re)construção de uma história de vida que, em função do 
nosso objecto de estudo, denominamos de Sara: ser mulher, ser mãe - uma 
história vivida num corpo vivido. Procura-se nas suas próprias palavras e de 
acordo com as nossas preocupações teóricas, dar visibilidade aos discursos 
expressos por Sara, nesta "viagem" ao mundo dos valores, da experiência, do 
vivido, mediatizados por espaços de vida em que se movimenta, como sejam a 
família, a escola, os amigos, grupos de pertença, o namoro, o casamento, os 
filhos, a religião e as instituições de saúde onde foi cuidada. 

Procura-se assim, com este retrato de vida, trazer para o debate a noção 
da importância destes espaços de vida como promotores de uma (re)produção 
cultural. De salientar que na elaboração desta história de vida, tentamos seguir as 
fases de construção da mesma propostas por Poirier et ai (1989). 

O capítulo primeiro - o corpo, as experiências da gravidez e o cuidar no 
feminino - construção de uma problemática, traduz o "corpus" teórico que subjaz 
às nossas preocupações teóricas nesta investigação, cujos enfoques, tripartidos, 
se reportam respectivamente: 

primeiro, às questões do masculino e do feminino como categorias sexistas 
e genderizadas definidas por uma cultura que ajudam a compreender como 
determinados estilos de vida e "habitus" se prendem com a adopção de "modelos" 
de identificação sexual que se (re)produzem culturalmente, sublinhando-se ainda a 
influência dos estereótipos de género na (re)produção das diferenças e 
desigualdades entre homens e mulheres. Para tal foram importantes os 
contributos de Giddens (1989), Kitzinger (1978), Bourdieu (1990), Wex (1993), 
Ferreira (1987), Magalhães (1995), Scott (1990), bem como Badinter (s/d), Keller 
(1991), Beauvoir (1982), Wittig (1978), Silva (s/d), entre outras; 

segundo, às questões acerca da mulher, do seu corpo e da maternidade, 
onde a influência do cultural mais uma vez se impõe, relativamente à forma de 
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viver/experienciar o corpo, bem como das conceptualizações do feminino e do 
materno que subordinam a sua "natureza" de mulher à capacidade de reprodução 
biológica, experienciando através do ciclo maternal, numa mistura de real e 
imaginário, o que é ser mãe, pelo que os nossos referenciais teóricos declinam 
para autores como Bologne (1990), Moore (1991 ), Webb (1992), Bento (1993), 
Resende (1994), Joaquim (1983,1994), Kitzinger (1978), Badinter (s/d), Ribeiro (1990), 
e Almeida (1992,1995); 

por último, a experiência da maternidade como um cuidar feminino (Coiiière, 
1989) no feminino e dos cuidados que favorecem e promovem uma intervenção 
adequada. Salienta-se a "denúncia" de uma supremacia do poder, do prestígio e 
do conhecimento médico, face à enfermeira, como que numa relação dicotómica e 
complementar entre aqueles que "servem a ciência" e os que "servem os doentes" 
e os saberes "centrais" de uns, face aos saberes "periféricos" de outros 
(Carapinheira, 1993). 

O capítulo segundo - dedicado às questões metodológicas desta análise, 
traduz as nossas preocupações metodológicas neste estudo, cuja aposta se situa 
numa posição epistemológica de cariz qualitativo em que as histórias de vida 
procuram, através da escrita, trazer o "tecido" da vida do sujeito para o campo 
social, com a intenção de o valorizar no que tem de singular e exemplar, a fim de 
lhe dar visibilidade. Após questionamentos vários sobre a ciência e dos 
paradigmas em que assenta, parte-se da fundamentação epistemológica e 
metodológica do método biográfico para a definição de um percurso metodológico 
que orienta as acções a prosseguir. 

De salientar não só a imensa pesquisa efectuada neste domínio, pela 
novidade de experimentação que esta metodologia nos sugere, como a 
importância dos contributos de Ferrarotti (1983,1988), Araújo (1991,1995), Conde 
(1993), Finger (1984,1988), Nunes (1987), Santos (1988,1989), Morin (1982), Silva 
(1986), Poirier et ai (1989) e Vala (1986), entre outros. 

O capítulo terceiro - construção feminina da noção do corpo e das 
experiências da gravidez, parte da análise dos dados empíricos que a história de 
Sara permite conhecer, a fim de "agarrar" os discursos de Sara e dos teóricos que 
dão suporte às nossas preocupações teóricas neste estudo, imanentes no texto, 
dando-lhes sentido, como que buscando a objectivação na subjectivação. 
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Apresentamos dividida esta reflexão em quatro unidades de análise, à 
semelhança do que acontece na apresentação da história de vida de Sara, no dito 
"vai e vem" dialético da teoria para a prática, da prática para a teoria e que 
intitulamos de: 

1 - contextos de socialização e educação - "este percurso e experiências por 
que passamos"; 

2- ser mulher: uma questão de cultura ou de (re)produção cultural; 
3- as experiências da gravidez - os "desafios a um corpo vivido" e 
4- o meu corpo físico, o meu corpo espiritual ou "como me sinto com o 

corpo que tenho". 
A análise interpretativo-compreensiva que os discursos que uns e outros 

sugerem são apresentados na última parte desta pesquisa, em Conclusões. 
Não podemos deixar de referir ainda nesta introdução que a reflexão e 

pesquisa que este trabalho proporciona nos permite deixar caminho aberto para 
continuar... 

Continuar a debater, conceptualizar, problematizar, analisar e compreender 
duas questões do discurso de Sara, que por falta de tempo e espaço não são 
aprofundadas neste trabalho e que se prendem com as questões do aborto e da 
religião, como experiências significativas na vida de Sara. Continuar e dar vez e 
voz a outras mulheres com percursos de vida distintos pela diversidade de 
discursos que podem vir a ser produzidos, relativamente a esta problemática. São 
as apostas futuras na continuação da investigação agora encetada. 
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SARA: ser mulher, ser mãe - uma história vivida num corpo vivido 

\. SOMOS O QUE HERDAMOS MAIS OS ACONTECIMENTOS E 
EXPERIÊNCIAS POR QUE PASSAMOS 

a minha mãe mais ou menos controlava as coisas 

Aquilo que sou hoje, de certa forma reflecte ou é reflexo de todos os acontecimentos e 

experiências porque passei, há uma frase assim: 

" Nós somos o que herdamos, mais o ambiente em que vivemos". 

Nós mudamos muito ao longo da vida. Já não sou a mesma pessoa de há dois anos 

atrás, cinco ou se calhar um mês atrás, quanto mais se tivesse feito um percurso de vida 

diferente. Na escola há vivências que não me recordo, mas acho que não foi isso que tenha 

mudado grande coisa, mas todas estas vivências nos fazem mudar a nossa forma de encarar as 

coisas. 

O meu pai nasceu no Porto e viveu em muitos sítios, todos os irmãos nasceram em sítios 

diferentes, porque o meu avô era militar, chegou a ser brigadeiro. 

A minha mãe nasceu em Castelo Branco, a família dela é de lá. Viveu em Lisboa muito 

tempo. Esteve quatro anos no "Ultramar", o meu avô era militar, viveu em quartéis muitas vezes. 

Tinha um temperamento muito activo e iniciativas arrapazadas. O meu pai, em miúdo, era calado, 

era muito sensível, mas é uma pessoa extremamente activa. Não pode estar parado, é parecido 

comigo. Andou em arquitectura e resolveu fazer escultura, acabou o curso quase com trinta anos. 

Os meus pais conheceram-se no Barreiro, estavam os dois ali a dar aulas. São 

professores, depois vieram viver para as Caldas, porque o meu pai foi aí colocado - parece-me. 

A mãe sempre teve problemas em engravidar, tinha vinte e nove anos quando nasci. 

Aquele parto não correu lá muito bem. Foi um parto normal, mas complicado. Nasci a "ferros". Era 

para ser cesariana, mas não havia anestesista. Ficou muito em baixo quando nasci. Ficou mesmo 

de cama um mês e tal. Quem tratava de mim era o meu pai, dava-me banho, depois ela foi 

trabalhar, foi fazer o estágio, penso que teve mesmo que ir, penso que foi por causa disso que só 

mamei dois meses. Mamava muito pouco, porque a mãe não devia ter o leite muito forte, vomitava 

muito. A minha mãe muito preocupada comigo, pensava que morria e dizia: 

- Tanto trabalho e ainda me morre, ainda me morre. 

Teve muitas hemorragias quando eu tinha quatro anos. Tinha um fibroma e tirou o útero. 

A minha mãe não gostava muito dos trabalhos caseiros, tipo "feminino", como costurar, 

enquanto o meu pai, fazia umas coisas para casa, de costura, fazia daquelas coisas como os 

"pouf". A minha mãe nunca gostou desse tipo de trabalhos. 

Aprendi a fazer malha com a minha avó e gostava muito. Croché não, bordar também 

não. Fazia camisolas para fora e para bonecos, para ganhar dinheiro porque a minha mãe nunca 

me dava muito. Gosto desse tipo de trabalhos manuais, mas o meu pai também está ligado à arte, 
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SARA: ser mulher, ser mãe - uma história vivida num corpo vivido 

não quer dizer que isso tenha a ver com a costura, mas fazia coisas manuais, móveis. É escultor. 

Esse tipo de coisas de mãos, tinha muito jeito. Agora tem muita idade. A minha mãe não, era 

física... embora não tenha nada a ver, porque há médicos poetas, muitos cientistas outras coisas. 

A minha mãe mais ou menos controlava as coisas. Tive uma educação aberta comparada 

com muitas outras pessoas, que não podiam sair de casa, o meu pai fala pouco, a minha mãe é 

que falava comigo. São perfeitamente opostos nisso. A minha mãe tinha empregada para fazer as 

coisas, os tempos eram outros, não me lembro se brincava comigo ou não. 

Lembro-me que a partir de certa altura me custava um bocado estar sozinha. Senti a falta 

de irmãos. Quando saía com os meus pais, sobretudo quando era mais crescidinha queria sempre 

levar alguém. A minha mãe às vezes ficava chateada comigo. Ela não entendia isso muito bem. 

Acho que nem todas as crianças sentem isto, mas ainda hoje digo à minha mãe que senti a falta 

de irmãos. Se senti!! 

ah! há guerra. Então deixa-me ir embora, que vou treinar... 

Gostava de brincar com bonecas, mas também, com carros. O meu pai tinha uma grande 

colecção de carros e eu gostava de brincar com aquilo. Gostava sobretudo de brincar com legos, 

embora tivesse brincado com as bonecas até bastante tarde. Nessa idade eu não dizia que 

brincava com bonecas. Tinha vergonha porque as outras, supostamente, já deviam estar 

preocupadas com outras coisas. 

Brincava mais em casa duns primos meus, essencialmente raparigas, mas também tinha 

um rapaz vizinho, o Joaquim com que me dava muito bem. A minha mãe diz que, quando eu tinha 

seis anos, não sei qual era a guerra que havia, e deu no telejornal, perguntei à minha mãe: 

- Ah! há guerra, então deixa-me ir embora, que vou treinar com o Joaquim. 

Outra companheira de brincadeiras era a Cristina e o irmão, mas dele, não me lembro 

assim muito. O Joaquim, brincava bem com ele, Uma vez enfiamo-nos todos debaixo da cama, e 

a empregada pôs-nos de castigo e disse, que vinha o homem do saco. 

nunca fui educada a ter vergonha do corpo 

Uma pessoa já se esqueceu um bocado, mas em relação à educação sexual deram-me 

um livro, um qualquer que havia na altura para rapazes e raparigas. A primeira vez que me surgiu 

a menstruação, apesar de já saber o que era, não achei graça nenhuma; ainda pus uns paninhos. 

Não tinha nada em casa, porque a minha mãe não tinha menstruação. 

A minha mãe nunca foi supersticiosa. A minha avó contava que era uma chatice quando 

andava menstruada, toda a gente sabia em casa, pois lá vinha a canjinha - bem como no parto -

todos os meses, mesmo que a pessoa quisesse esconder, era uma chatice. Lembro-me das 

minhas colegas me dizerem: 
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- Ai, tu lavas a cabeça quando estás menstruada? 

Havia também qualquer coisa de não se poder ir para a praia, nem tomar banhos de mar. 
O peito começou a surgir, tinha para aí dez, onze anos. Não gostava nada daquelas 

"bocas" que se mandam. Não consigo precisar nada, mas as pessoas às vezes diziam coisas que 
uma pessoa não achava graça nenhuma. 

Não sei o que seria se existisse um rapaz. Mas, nunca fui educada a ter vergonha do 
corpo, nem a ter problemas de andar nua pela casa. Um dia em casa de uns primos, estava a 
fazer ginástica de cuecas e disseram: 

-Ai, ela... 

Fiquei toda atrapalhada, porque só aí é que percebi que estava a fazer uma coisa que 
não era normal. Em minha casa, era perfeitamente normal. Ali, estava a cometer uma infracção, 
porque aquele código não era suposto. Nunca tive desses problemas, até porque já fiz nudismo. 
Não vou fazer numa praia qualquer, como é evidente! O meio é muito importante. 

Uma vez tive uma cena na praia, mas foi com top-less, uma senhora plantou-se mesmo 
ao nosso lado e depois estava toda abespinhada por eu estar a fazer top-less e às tantas disse: 

- Tenha um pouco de vergonha! 
- Porque se foi colar mesmo ao pé de nós? Se estava incomodada podia pôr-se um pouco 

mais longe. 

Acho que nunca tive vergonha de me despir. Claro que não é em qualquer lado! Nunca 
tive vergonha do corpo. 

não sei se é verdade ou se sonhei, mas no colégio quando a gente se portava mal... 

Os meus pais saíram das Caldas porque acharam que, por causa dos meus estudos, era 
melhor. Vieram para o Porto, tinha eu dois anos. Não sei porque escolheram o Porto e não 
escolheram Lisboa, não sei se foi porque não tinham vagas. 

Eu andei num colégio de freiras. A minha mãe diz que eu detestava o Colégio, vomitava e 
tudo... Tiraram-me do colégio e fui para a Escola Francesa. Tenho uma vaga ideia de que no 
colégio, quando a gente se portava mal, amarravam as mãos, como que a rezar numa cadeira. 
Não sei se é verdade ou se sonhei. Acho que nunca me devem ter feito, mas tenho a ideia de 
uma corda verde, daquelas de plástico de jogar à corda e de amarrarem com isso as mãos. 

Fiquei com um horror às freiras nessa altura. Lembro-me perfeitamente da cestinha de 
vime em que levava o pão para a escola, com uma tampinha de couro, pintada a vermelho, com 
umas asinhas daquelas que tem corda com plástico por fora. A cestinha deve-me ter durado mais 
do que os quatro anos. Era aí que levava o pão. Sempre comi mal quando era pequena. Não 
conseguia comer o pão naquele tempo previsto. Depois ficava a comê-lo de castigo, virada para 
a parede, até acabar. Na Escola Francesa já não acontecia isso. Não me lembro de me terem ido 
levar no primeiro dia de escola, mas estava um bocado atrapalhada, muito triste e com saudades 
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de casa. Comecei a querer chorar. Mas como tinha vergonha de chorar na frente das outras 
pessoas, pedi à senhora, que era francesa e só falava francês, para ir à casa de banho. Foi a 
primeira coisa que aprendi em francês. Quando voltei entrei numa sala errada. Vou pela sala fora 
à procura de sítio, que não encontrava, e ainda fiquei mais atrapalhada porque ficou tudo a olhar. 
Depois, lá voltei para a minha sala. 

e as meninas andavam mais com as meninas 

Gostei de andar na Escola Francesa. Os meninos estavam de um lado, e as meninas do 
outro. Mas, isso foi só na primeira classe. Depois era ensino misto, talvez por ser um Colégio. Um 
dia, devíamos andar a brincar aos namoricos, a mandar cartinhas, e lembro-me da professora 
dizer: 

- Ah, assim como não me ponho aqui fora a dar cambalhotas, que não é próprio de 
adultos, também isso não é próprio das crianças. 

Esta comparação ficou-me gravada. Devo ter achado que devia ser giro a professora dar 
cambalhotas! 

Tinha uma colega de carteira com que me dava bem mas que me pintava e fazia buracos 
com tinta nos livros. Não dizia nada, mas ficava toda aflita porque gostava de ter as coisas 
direitinhas. 

Aos oito anos, fui para a Escola do Bairro, onde éramos só meninas. A gente nem via os 
rapazes! No ciclo era só meninas, era a história de não poder ter a saia acima do joelho... Na 
Clara de Resende, só depois do sétimo ano é que começou a ser misto. 

As meninas andavam mais com as meninas e os rapazes andavam mais com os rapazes, 
tanto que tentamos reunir as pessoas do quinto ano e praticamente pouca gente tem o telefone 
dos rapazes. Só conseguimos encontrar as raparigas. Ainda conseguimos um ou outro, mas eles 
nunca apareceram nessas reuniões de turma do terceiro, quarto e quinto e depois no sexto e no 
sétimo. Algum contacto ainda me ficou de pessoas com quem andei nesses anos, mas 
essencialmente eram raparigas, porque a turma nessa altura dividiu-se, quer dizer uns foram para 
Ciências, outros foram para Letras. 

não me lembro que as raparigas se portassem assim... 

Os rapazes portavam-se muito mal. Foi na altura do 25 de Abril. Saltavam pela janela 
durante as aulas. Nós tínhamos aulas no rés-do-chão. Faziam coisas incríveis. Não me lembro 
que as raparigas se portassem assim... 

A professora de Ciências estava grávida. Ficava tão vermelha, tão vermelha que 
pensava: "qualquer dia ela tem a criança aqui dentro da sala". Ela gritava, via-se e desejava-se 
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com eles, nessas brincadeiras. E eu ali sentada na frente muito caladinha. A gente deu-lhe uma 
alcunha mas eu tinha pena dela, porque estava sempre a ver quando ela se podia sentir mal. 

Normalmente os rapazes iam jogar futebol, nos intervalos. Se não tivéssemos aulas, 
íamos conversar. Às vezes íamos dar uma volta. Não havia assim muito contacto com os rapazes. 
Algumas amigas, tinham grupos de amigos que não tinham nada a ver com a escola e eu ia para 
casa delas. Eu não tinha amigos próprios... Eu tinha os amigos delas. 

senhoras vs bebés ou crianças... 

A gente vestia-se de uma certa maneira e criticava a forma como os adultos se vestiam, 
como as outras se vestiam e seria quase sortilégio andar com os sapatos de tacão alto, ou andar 
toda repenicada, andar toda queque. Ainda me lembro de passar essa fase. É evidente que à 
partida sempre tive mais afinidade com pessoas que vestiam como eu. 

Tinha colegas, que iam todas pintadas e que gozavam connosco. Tinha doze anos e 
diziam que nós éramos bebés, porque dávamos cambalhotas, por isto e por aquilo. Com aquela 
idade já se comportavam como senhoras, já tinham namorados e assumiam-se como senhoras. 
Achava aquilo um horror, podia ter alguma vergonha de pensar que era mesmo bebé, mas ao 
mesmo tempo não tinha interesse nenhum em ser como elas. As professoras, gozavam-nas 
porque andavam todas pintadas e mandavam umas bocas. Eram raparigas que à partida não me 
atraíam nada. Uma delas, eu achava que era uma pessoa que vivia para o exterior, tinha até má 
impressão dela. Achava que elas não tinham nada a ver comigo, davam importância a coisas a 
que eu não dava a mínima importância. Depois, no sexto e sétimo ano, não me lembro de haver 
pessoas que se destacassem tanto por isso. 

Dava-me bem com a Ana, era muito simples a vestir. Às vezes gozavam-na por acharem 
que se vestia de uma forma antiquada ou mais infantil. Era muito boa aluna. Uma pessoa tinha a 
tendência sempre de separar os alunos, ou os maus, ou os bons. Também me dava com a 
Susana, era mais ou menos como eu, mas não havia essa coisa de ser bonita. 

Acho que em relação à Becas, talvez a idolatrasse um bocado, não era tanto por ser 
bonita, mas tinha os seus amigos e era capaz de estar mais à vontade com os rapazes do que eu. 
Eu não conhecia certas músicas e receava que as pessoas notassem que não sabia, lembro-me 
de ter certos problemas, de às vezes não me sentir completamente integrada. As coisas não eram 
directamente para mim, mas ela ouvia e acho que se comportava um bocado como se fosse 
minha mãezinha. Quer dizer, eu não precisava de mãezinhas propriamente, mas superprotegia-
me, devia achar que eu era assim mais sensível. Eu era quase escanzelada, mas não era 
propriamente pelo aspecto frágil, era mais pela sensibilidade, porque ela gostava muito dos 
poemas que eu escrevia. Escrevia muito nessa altura! 
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ficava calada na minha toquinha!... 

Uma vez fui para a escola e acho que tinha uma camisola verde e umas calcas vermelhas 
e diziam que tinha ido como a bandeira portuguesa. Faziam-se comentários desse género. Na 
altura não me preocupava com a figura. Acho que vestia o que a minha mãe dizia. 

Comecei a preocupar-me mais com a figura e com a maneira de vestir, por volta dos 
quinze anos. A partir dessa altura comecei a ter a preocupação com certas coisas que gostava. 
Não vou dizer que não ligo nenhuma aos trapos, porque ligo, até gosto de comprar e ter coisas 
novas, mas acho que não é uma grande preocupação. 

Quando mais novita, de vez em quando era capaz de me pintar, mas não por obrigação. 
Tive uma colega que andava sempre pintada e um dia vi-a não pintada e achei um horror, parecia 
que tinha os olhos inchados, papudos, nunca a tinha visto sem pinturas, lá que uma pessoa se 
pinte e fique melhor, tudo bem, agora quando não tem as pinturas fique um horror ou que tenha 
uma imagem tão diferente, não. Até disse: olha que bom! A gente é ao contrário, pinta-se de vez 
em quando e os outros devem dizer que se está mais bonita. 

Acho que nunca me senti uma pessoa atraente. Em relação à Becas, achava que ela era 
uma pessoa que andava com este, com aquele. Eu não, ficava calada na minha toquinha!... 

Estava um bocado gorda. Nessa fase sempre usei mais calças. Andava sempre com as 
camisas fora das calças. Tinha pena de ser gorda, cheguei a fazer dieta. Fui ao médico, depois 
emagreci, mas voltei a engordar porque, só aquela coisa de não poder comer os bolos... acabei 
por emagrecer naturalmente. Esta preocupação era mais por causa do visual, do que por uma 
questão de saúde. É importante o que os outros dizem, uma vez que a pessoa vive muito em 
grupo. 

Na fase da adolescência uma pessoa tem daquelas coisas... tão depressa está bem 
disposta como está mal disposta, e é a mais infeliz do mundo. 

11. SER MULHER, SER HOMEM: UMA QUESTÃO DE CULTURA 

pediu-me namoro... fiquei tão assarapantadal... 

A minha relação com o Joaquim marcou-me. Foi o meu primeiro amor. A pessoa que 
gostei primeiro. Éramos amigos de infância. 

Os pais dele e os meus pais já se conhecem há trinta e tal anos. Todos os natais 
estávamos juntos, depois, comecei a gostar dele, às vezes andávamos de mãos dadas, mas nem 
namorávamos, nem deixávamos de namorar, houve sempre aquela indefinição, até que uma 
altura qualquer, fui a Lisboa e ele também. A meio da noite, estávamos a dormir todos, no saco de 
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dormir, na sala da minha avó, a irmã dele e eu e já não sei mais quem. Chamou-me de noite, com 
a luz apagada, muito romântico, para me pedir namoro. Fiquei tão assarapantada! 

A gente a bem dizer já namorava. Disse que ia pensar. Fiquei perfeitamente a tremer, não 
sabia o que havia de fazer. Tinha para aí dezassete anos, já não era nenhuma criancinha. Achava 
que aquilo era uma coisa muito importante, e quando namorasse com alguém, havia de ser quase 
como se já pensasse em casar. Não sei onde é que se meteu essa ideia na cabeça, porque não 
foi a minha mãe que a meteu com certeza. Não sei explicar porque é que nessa altura tomei essa 
atitude. Achava que se dissesse que sim era um grande compromisso. Depois ele escreveu-me. 
Ainda tenho lá a carta. Disse-lhe que não, que não queria namorar, quando no fundo gostava 
dele. Portanto, a estupidez é toda essa. Mais tarde vi que realmente tinha perdido o comboio e 
por minha culpa. 

Penso que foi nesse verão, ou no ano seguinte, que fomos acampar para as Berlengas. 
Fui com a Becas e com o namorado e passámos pelas Caldas. Entretanto, ela pergunta-lhe se ele 
não queria vir também. Ele namorava e, sem ter falado com ela, qual não é o meu espanto, 
resolveu ir acampar connosco. Como a Becas estava na tenda com o namorado, o Joaquim ficou 
na tenda comigo, depois começou de mãozinha dada, sei que nos beijamos. Fiquei convencida 
que quando chegássemos a casa, ia resolver o problema com a outra. Eu era ingénua ao ponto, 
de achar que essas coisas quando aconteciam é porque eram para ser. Estive lá uma semana. 
Nunca falamos nada, e quando chegamos ao carro, eu ia para a casa dele, e diz-me: 

- Quando chegarmos a casa, somos amigos como dantes. 
Eu aí, alto, acordei, que é isto? 

Fiquei magoada. Não contava. Senti-me completamente usada, se fosse outra pessoa 
qualquer, não era tão importante. Fartei-me de chorar. Aquilo marcou-me, chocou-me bastante e 
a partir daí nunca mais fomos os mesmos. Cortei completamente. Houve uma relação que se 
modificou, que foi cortada de forma abrupta e que nunca mais poderia voltar ao que era dantes. 
Ficamos mais ou menos indiferentes. A irmã dele estava do meu lado e estava chateada com ele, 
depois, ele acabou o namoro com essa rapariga e começou a andar com uma amiga da irmã, com 
quem se casou. 

Há pouco tempo vi-o. Guardo aquela imagem. Depois disso sonhei. No sonho ele deve ter 
dito qualquer coisa, que me dá, uma proximidade muito grande, não sei explicar. Não é a primeira 
vez que sonho, que volta a haver qualquer coisa. Mas tenho perfeita consciência que estou 
casada e ele também. Pode não ser atracção física, talvez um físico mais de carinho. Hoje, está 
fisicamente diferente. Não tem muito a ver com aquela pessoa, e portanto, talvez o que eu sonhe, 
tenha a ver ainda com uma coisa que ficou e que já não tenha a ver com nada. 
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aquilo marcou-me 

Não tive muitas e grandes paixões. Depois disto, é que uma pessoa se apercebe que de 
facto gostava bastante. Não sei, se tem alguma coisa a ver, com a minha primeira experiência 
sexual, que foi bastante desagradável, acho que foi uma coisa infeliz. Marcou-me. Aconteceu com 
uma pessoa que conheci nas férias. Estava com a Becas, tínhamos ido para os copos, e um 
bocado sob os efeitos do álcool... Foi assim uma coisa que depois cortei, não tinha interesse. 

Uma vez estava com um rapaz, que conheci e que estava na Jugoslávia e ele diz-me 
assim: "vamos para o quarto". 

Eu disse: "está bem, mas não vamos para a cama". 

Ele ficou a olhar para mim e disse: nunca pensei encontrar uma pessoa tão directa! 

Aquilo marcou-me. Depende muito dos meios que a gente encontra. Acho que hoje em 
dia está a voltar-se ao antigamente, já se começa a preservar, se calhar, até ser virgem. Naquela 
altura lembro-me de uma vez alguém comentar que: ah! Ainda és virgem? e a pessoa até se 
sentir mal, porque nunca aconteceu qualquer coisa. 

Nunca houve uma relação muito estável com ninguém. Era aquela coisa de férias! 

Também conheci um sujeito e só não tive relações sexuais porque ele não quis. Talvez 
tivesse medo de assumir, porque estava nos Açores. Nessa altura já o meu entendimento tinha 
dado para perceber que aquilo era uma coisa para começar e acabar ali, porque depois fui 
ganhando um certo distanciamento dessas coisas. Na altura escrevi uma carta. Chocou-me um 
bocado aquela história e ele escreveu-me a dizer que não entendia, que percebia a minha 
posição mas ele tinha mais nove anos do que eu, eu tinha dezoito, ele vinte e sete. Quando 
recebi essa carta ele estava nos Açores e depois até percebi porque tinha feito as coisas assim. 

essa coisa de felicidade é muito relativa! 

Não acho que tenha tido uma educação muito rigorosa. Eram rigorosos com a comida, 
tinha que comer tudo até ao fim. Acho que nunca me obrigaram a atingir metas, também não faço 
ideia se tivesse sido de outra maneira como é que teria sido. 

Fui sempre boa aluna, correspondi ao que esperavam de mim nesse aspecto. Depois na 
Faculdade, quando comecei a andar com o Fernando e a chegar mais tarde a casa, a minha mãe 
dizia coisas, mas pensava cá para mim: "não me pode pegar". Tirava melhores notas, podia fazer 
uma vida menos regrada, mas ninguém me pode pegar. 

Andava no teatro, chegava muitas vezes a casa, à meia-noite, uma hora. Às vezes a 
minha mãe estava à minha espera, não estava habituada que saísse muito. Quando saía, ia 
sempre ficar a casa da Becas. Ela fazia mais ou menos aquilo que queria, ninguém a chateava. 
Só tive problemas nessa fase do teatro. Entretanto, comecei a andar com o Fernando e a minha 
mãe sabia. Aceitou mal ao princípio. Ele era divorciado, tinha uma filha, a Manuela. Não gostou 
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muito, porque as mães têm sempre metas para os filhos, por muito que a gente diga que não, têm 
sempre uma ideia do que gostavam que os filhos fossem, daquilo que os filhos atingissem, isso 
passou-se um bocado. Quando foi deste terceiro filho, ela disse que não foi isto que sonhou para 
mim. Respondi-lhe: 

- Sonhaste para mim ser cientista e, se calhar não era feliz se fosse cientista, ficava nos 
Estados Unidos a fazer não sei o quê ... 

Portanto, ela achava que eu tinha um futuro mais brilhante, do que no meio destes filhos 
todos. Ela disse: 

- Não queres que os teus filhos sejam felizes? 

- Precisamente porque quero que sejam felizes, eles têm de ser felizes da maneira que se 
sentem felizes, não é serem felizes com aquilo que lhes quero impor. 

E evidente que se os meus filhos forem felizes duma maneira que para mim é infeliz, vai-
me custar. Mas essa coisa da felicidade é uma coisa muito relativa. Uma pessoa não pode medir 
a felicidade em termos do sucesso que vai fazer. Uma pessoa não tem que ser um génio para ser 
feliz. Estas pessoas às vezes são mais infelizes, estão mais isoladas, acho que uma pessoa se 
tiver várias facetas, tem mais facilidades de continuar, de ser feliz, porque as coisas às vezes 
falham, e a pessoa se não tiver umas coisas pode ter outras, se se vira só para os filhos ou se se 
vira só para o trabalho... se não corre como a gente quer, é mais difícil, fica-se mais atrapalhada. 

A minha mãe hoje não põe problemas, mas na altura, talvez não fosse realmente, quem 
ela gostasse mais, para a filha única que tinha, que fosse casar com, - ah! divorciado?... 

por isso mesmo é que custou tomar a decisão de casar 

Já me recriminei por atitudes que tive em relação à filha dele, acho que fui incrível. 
Que ele fosse divorciado a mim não me fazia diferença, agora que tivesse uma filha 

custou-me muito a aceitar. Não era um namoro como o das outras pessoas. Às vezes fiz aquela 
guerra, de quase o obrigar a escolher. Ele não tinha que tomar opção, não tem nada a ver uma 
coisa com a outra, por isso mesmo é que custou tomar a decisão de casar. 

Depois passou-se o inverso, uma pessoa, já aceita a situação, dedica-se à miúda, mas a 
mãe estava sempre em primeiro lugar. E isso custou-me um bocado. Quando casei a Manuela 
tinha dez anos; os primeiros tempos foram difíceis. Ela teve problemas de saúde e foi difícil, não 
entre nós em casa, mas por haver um outro elemento, uma outra pessoa, que dizia outras coisas 
que a gente não sabia que coisas eram. Claro que no meio destas coisas, ela era um jogo. 

E evidente que interferi na educação da Manuela, não muito directamente porque achava 
que não era esse o meu papel, mas interferi pela retaguarda, porque, emitia as minhas opiniões, 
e ele, porque muitas vezes sentisse dificuldades em saber como devia fazer as coisas, 
normalmente acatava. Mas foi sempre uma educação, que tanto foi dada pela mãe, como pelo 
pai. Foi uma educação, um bocado complicada, a três. 
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Nos primeiros dois anos, ela ligou-se bastante a mim e falava muito comigo, mesmo 
coisas que era capaz de não contar ao pai e que dantes contava à avó. Depois houve um certo 
afastamento, porque tinha imenso medo da mãe, fazia tudo o que a mãe dizia, e houve uma 
altura, que saiu de casa da mãe. Deixou lá um bilhete: 

- Vou para casa do meu pai. 

Chateou-se com a mãe, porque a mãe ia para a ginástica e deixava-a sozinha em casa. 
Não sei o que terá havido na altura, sei que ela veio completamente diferente, nesse fim-

de-semana vinha de roupa nova, veio muito mais agressiva, não falava, houve momentos difíceis. 

A Manuela queria muito ter um irmão, mas sentiu bastante. Sentiu ciúmes daquilo que 
não teve, porque ele tinha direito a uma família. Os pais separaram-se, tinha dois anos, era muito 
pequenina, queria ver as fotografias e quis saber a história toda, como era, como não era. 
Enquanto esteve em casa, há aquela idade dos conflitos; nós demos-lhe sempre muita liberdade. 
Há um ano e meio foi viver sozinha para uma casa que a mãe tem. A mãe está na Suiça, deve ter 
feito em Junho dois ou três anos que foi, ela tinha para aí dezasseis ou dezassete. A mãe casou e 
tem um miúdo com um ano e meio. 

Hoje, que ela saiu de casa, dámo-nos muito melhor. Ela vai a casa, vai- nos visitar porque 
quer ir. Os miúdos gostam muito dela: ah, vem a Manuela! Quando vem brinca com eles. No 
fundo acaba por haver mais união agora. Isso também aconteceu comigo naquela fase de uma 
pessoa ter tendência a afastar-se dos pais e não querer que os pais se metam muito na vida. Hoje 
estou mais com a minha mãe, do que quando estava em casa. 

continua a haver aquela distinção, aquela coisa de que homem é diferente 

No princípio devia ver o casamento como se aparecesse o príncipe encantado, talvez por 
isso, estraguei muita coisa. Há aquela ideia que a pessoa devia apaixonar-se loucamente por 
alguém e que iria ser tudo um mar de rosas. 

Acho que os homens se sentem sempre um bocado donos das mulheres, por muito que 
não queiram assumir que assim é; pode ser que haja alguns que não sejam assim, mas digo-o 
pelo meu caso, pelo caso da minha mãe. 

O meu marido arruma sempre a cozinha, levanta a mesa para me ajudar, às vezes chego 
a casa, tenho que olhar pelo bebé e ele faz o jantar, põe a mesa, trata de tudo, põe roupa na 
máquina à noite, às vezes diz, da roupa trato eu. Nessas coisas não tenho razão de queixa, não 
tenho problemas de ir para onde quero, o exemplo dele, nem é muito comum, a maior parte dos 
homens não faz nenhum ou faz muito pouco. Mesmo assim acho que continua a haver aquela 
distinção, aquela coisa de que homem é diferente; acho que há diferenças e acho que à partida 
eles são muito mais egoístas, por exemplo, ainda num dia destes em relação a isso, disse: 

- Ah, porque as coisas são como tu queres. 
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Mas, por exemplo, temos hábitos de dormir muito diferentes. Ele é capaz de se deitar às 
três ou quatro da manhã porque está a ver televisão, porque é a única hora que tem sossego, 
agora eu não vou estar à espera das três, quatro horas da manhã para ir com ele para a cama, 
era o que me faltava, às vezes é capaz de dizer que durmo muito. Não durmo muito, dormir seis 
ou sete horas é dormir muito? Quando lhe apetece às nove deita-se e boa noite, até amanhã e 
acabou-se, e eu que fique com os meninos. 

E nesse tipo de coisas que não há igualdade porque se eu chegar a casa e disser: 
- Olha, hoje estou muito cansada, toma conta do resto. 

Não sei o que seria. É nessas pequenas coisas que uma pessoa vê a diferença. Pelo que 
a minha mãe me conta, queixa-se do mesmo género de coisas, porque é tudo muito lindo, mas 
há uma série de coisas, que no fundo nós, quer dizer as mulheres, continuam a ser as 
responsáveis por elas. 

essa, duma pessoa chegar a casa, estar muito cansada e se deitar e o resto ficar, é uma 
maravilha 

As vezes é difícil conciliar, acho que eles nunca percebem isso, devem achar que são 
melhores do que as mulheres, mas essa, duma pessoa chegar a casa, estar muito cansada e se 
deitar, e o resto ficar, é uma maravilha. 

Não sei se há papéis marcadamente femininos, mas que estão assumidos na sociedade, 
estão. É evidente que há papéis marcadamente femininos, somos nós que geramos as crianças, 
temos que dar de mamar, isso nunca pode ser substituído. À partida, criam-se relações com as 
crianças, que pelo menos numa fase precoce, é evidente que elas não gostam mais da mãe, mas 
são mais dependentes da mãe do que do pai, e até fazem "gala" nisso. As vezes que ouço 
chamar mãe naquela casa. Pai já é de vez em quando. Contudo ele a bem dizer criou a filha, 
porque a mãe pouco ligava e a miúda até lhe chamava pai e mãe, mesmo enquanto casados a 
miúda quase não via a mãe, estava para o posto, inventava mais umas coisas que tinha para 
fazer. O Fernando hoje tem outra idade, já tem menos paciência, mas tem muito jeito para 
crianças, mas há assim aqueles pormenores, não gosta de lhes dar de comer, de os vestir... 

Quem administra as finanças sou eu, já em casa da minha mãe é igual. Eu fazia contas 
porque ela toda a vida fez contas, até que me chateei, acabei com o livro das contas, mas foi por 
cópia da minha mãe e custou-me a deixar aquilo, estava tão habituada. 

Tomamos decisões em conjunto, embora muitas vezes ele diga que eu é que mando, eu é 
que faço. Gosta muito de me dizer que faço o que quero. É evidente que em relação a ele, tenho 
muito mais liberdade de acção, ele está preso das nove às seis, vem almoçar a casa e eu não, 
ando por aqui, ando por ali. E ele tem sempre um bocado de inveja disso. Queria ser médico, 
deixou de estudar, para a mulher poder acabar o curso de Enfermagem, porque o curso dela era 
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mais curto, depois ia ele acabar o de Medicina. Empregou-se e acabou por nunca o tirar. Ela saiu 
de casa antes. Ainda voltou para as Biomédicas, mas depois nunca mais, já estava a trabalhar... 

Teve uma certa frustração em termos de realização profissional, já lhe falei para estudar, 
podia ser professor, porque está sempre a dizer que os professores, têm muito tempo livre... Ele 
acha que, como tenho muito tempo livre, ou porque faço mais ou menos o que quero, que nem 
sequer tenho razão de me queixar de ter falta de tempo. Esquece-se que não vejo uma pontinha 
de televisão, não leio, há uma série de coisas que não faço, para poder fazer outras. 

são coisas incutidas pela sociedade. Como aparecem, como são determinadas, não sei! 

O que a gente faz em casa ninguém dá valor, as pessoas não se apercebem do que se 
faz. A pessoa está o dia todo em casa e diz-se: não fizeste nada. As coisas não se veêm, não se 
medem. Como são tarefas repetitivas, não se dá valor ao trabalho que as pessoas fazem em 
casa. Se a pessoa tem muitos filhos começa a ser um bocado complicado, mas nesse aspecto 
acho que a mulher sempre foi vista como um apêndice: era ter filhos, estar em casa, não 
precisava de ter opiniões, não precisava de mais nada. 

Acho que os movimentos feministas conseguiram conquistas e direitos em relação à 
mulher, não só como mulher, mas como pessoa, porque estava sempre em segundo plano, 
embora ache que isso é um bocado discutível, porque por um lado, é assim, mas por outro, se 
calhar não é assim, porque a mulher hoje trabalha, hoje a mulher tem dois "empregos", acaba por 
ser mãe, mulher, ainda trabalha. É uma libertação um bocado teórica, a gente libertou-se mas 
arranjou uma sobrecarga de trabalhos. Não estou a dizer com isto que a mulher deva estar em 
casa, de modo nenhum. Detesto estar em casa. Ficava maluca. Por isso, já nem sequer ponho a 
hipótese de não trabalhar, nem que fosse em part-time. Eu tinha que sair de casa, não trabalharia 
só por necessidade económica, gosto de trabalhar. 

Hoje a sociedade não sei se se modificou por causa desses movimentos ou se se 
modificou também por causa das necessidades. As pessoas trabalham muito por causa de uma 
necessidade económica e, também, à partida as coisas tiveram mesmo que se modificar. Nesse 
aspecto, acho que mudou imenso. Acho que não foi só a imagem do corpo, mas a imagem da 
mulher; havia alturas em que a mulher era tida como menos inteligente que os homens, e hoje em 
dia só na brincadeira é que se faz uma afirmação destas, mas antigamente era um bocado isso. 

A religião católica, se calhar, mantém as mulheres em segundo plano, porventura não 
será das piores, noutras religiões, como a muçulmana, a mulher não tem direito a dizer nada, os 
filhos até não são dela, são do marido, se se quiser divorciar não pode ficar com os filhos, é 
terrível. Acho que a mulher está em segundo plano. Deve ter sido por causa da mulher ter a 
costela de Adão. 

Por exemplo, se um homem anda com outras mulheres contesta-se por um lado, mas por 
outro, acha-se muita piada porque é sinal que o homem é muito macho, agora uma mulher é uma 
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depravada por andar com outros homens. Isto continua a ser assim. Até nos casais em que há 
muita liberdade, em que cada um faz a sua vida, uma coisa é quando ele é infiel, outra, é quando 
é a mulher, isto é muito mais grave. A sociedade ainda não admite isso da mesma maneira. 
Sempre se considerou que o homem tem mais necessidade sexual que as mulheres. À partida o 
homem está justificado. É só ter cuidado para não ser descoberto. Se calhar é um bocado 
exagerado, mas é assim. Se for um homem a andar com uma mulher mais nova, não parece mal, 
mas na situação contrária, aquela mulher é posta em causa. 

Por exemplo a gente tem os pêlos, tira os pêlos. Eu também acho horroroso andar com os 
pêlos nas pernas, mas isto é incutido pela sociedade, uma pessoa nasce com os pêlos e que é 
que lhes há-de fazer? Ás vezes ponho-me a pensar nisso. Acho assim porque fui ensinada a 
achar assim, se não tivesse nenhum modelo até podia achar muito bonito. As mulheres 
estrangeiras se calhar, não têm estes padrões e acham perfeitamente normal, mas isso tem a ver 
com padrões que já assimilei e não me consigo livrar deles. No fundo são coisas que não têm 
nada a ver connosco, foi a sociedade que determinou assim. Hoje a mulher veste calcas, mas se 
ninguém tivesse começado a vestir calças, a gente só vestia saias e achava um horror se alguma 
mulher vestisse calças, como quando surgiram as calças deve ter acontecido. O nosso corpo 
veste de qualquer maneira, desde que a gente o mantenha quente ou o mantenha fresco. Acho 
que um homem de saias seria horrível, bom a gente vê os ingleses, mas esses são só meia dúzia 
deles... Tem a ver com o que somos habituados a ver, desde pequeninos. 

Aqui há tempos a Manuela, tinha um problema qualquer, penso que um hímen muito rijo, 
penso que deve ter tentado iniciar a vida sexual e teve problemas. Foi à instituição C, e o 
ginecologista disse-lhe que não podia fazer isso sem a autorização ou do namorado ou do pai. 
Acho que o problema é dela, pelo amor de Deus, se quiser tirar, porque não funciona e incomoda, 
se ela é de maior de idade, o que é que o pai tem a ver com isso? Achei que aquilo era para 
despachar, o médico não esteve para a aturar... 

Nós, temos esse problema. Já nascemos com um atestado de virgindade. Nos homens 
ninguém pode verificar nada. Essa diferença anatómica deve ter estado na base da ideia da 
virgindade se não fosse assim, não havia necessidade de a preservar tanto, não havia 
possibilidade de a verificar. Essa ideia perdurou e, ainda perdura, de as mulheres ou algumas 
quererem chegar virgens ao casamento. O ramo de laranjeira era o símbolo da virgindade e da 
pureza. Já se fala nisto na Virgem Maria, portanto existe qualquer coisa que deu azo a isso tudo. 

Não tem só a ver com o cultural, mas também, porque tem fisicamente uma base para 
isso. Acho que isto morria à partida se não houvesse possibilidade de o verificar, inclusivamente 
não se podia anular um casamento com base numa coisa dessas ou com base, por exemplo, de 
um casamento que pode ser anulado, se não consumado, como se pode verificar se a mulher for 
virgem. Acho que muito deste conceito se justifica nisto. 

São portanto coisas que são incutidas pela sociedade, como é que aparecem, como são 
determinadas, não sei mas, que é uma coisa social é. 
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há sempre liberdades que se conquistam e liberdades que se perdem 

As pessoas mudam em muita coisa, eu mudei, ele também, já não somos os mesmos, 

havia alguém que dizia numa revista: - estar casado com a mesma pessoa que se conheceu há 

dez anos, já não é a mesma pessoa, nós somos outras pessoas. No fundo, a gente está casado 

com uma pessoa, que já não é a mesma. De facto, alguns casamentos são difíceis de manter 

porque as pessoas modificam e às vezes não se gosta das modificações. Às vezes é difícil, mas 

tem que haver uma certa tolerância. 

E difícil uma relação a dois sem que haja concordância ou que as coisas sejam mesmo 

cinquenta por cento, cinquenta por cento em tudo, alguém tem que se sujeitar a alguém. Terá que 

ser sempre a mulher? Essa sujeição é muito relativa, já não é como antigamente, alguém tem que 

ceder, uma vez um, outra vez outro. Não sei, se terá que haver um papel especial para a mulher. 

As pessoas são muito egoístas, têm que perder um bocado o egoísmo, para conseguir 

que as coisas funcionem, acho que muitos casamentos não funcionam, precisamente porque as 

pessoas, se querem fazer a sua vontade não se podem casar, não podem viver em grupo, não 

podem viver com ninguém. 

As liberdades que consegui: fazer a minha própria vida, aconteceram associadas ao 

casamento. Podia não ter acontecido, podia ter saído de casa antes. Com o casamento não se 

conquista propriamente nada em termos de liberdade, acho que se perde. A mulher continua a ser 

um bocado quem perde mais, mas o meu marido perdeu bastante liberdade, porque tendo o 

emprego que tem, se estivesse sozinho, podia fazer muito mais coisas do que tendo a mulher e 

os filhos, depende também da vida profissional que cada um tem. Acho que os dois perdem. 

Depois, se houver filhos, é uma prisão. Acho que uma família é uma perda de liberdade, mas 

também às vezes uma pessoa vivendo sozinha, tem a liberdade toda, não sabe o que lhe há-de 

fazer. É uma liberdade compulsiva, é obrigada a estar livre e às vezes não queria estar livre. 

Toda a situação tem prós e contras. 

Começar a trabalhar também é perda de liberdade, ganha-se uma liberdade económica, 

mas depois perde-se outra liberdade. Uma pessoa é sempre condicionada por uma série de 

coisas, ninguém vive sozinho. A gente vive sempre em conjunto com os outros e portanto há 

sempre um jogo de interesses. Há sempre liberdades que se conquistam e liberdades que se 

perdem. 

certos exemplos, ajudam a explicar as coisas 

O Fernando teve educação religiosa. Depois deixou de ir à missa, diz-se ateu. Não sei se 

continua a ser, é capaz de ser um ateu com dúvidas. Eu, pelo contrário, não tive nenhuma 

porque, na família do meu pai e da minha mãe, havia poucas pessoas que fossem religiosas e, 

portanto, eles também não eram. Cheguei a pedir para andar na catequese, não me deixaram. 
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Também pedi para ir para os escuteiros, aliás para as guias, também não me deixaram. Levei 
para casa o livro, o meu pai achava que havia um certo compromisso: "tinha trabalhos tipo tropa, 
tinha de jurar pela honra de não sei quê". Tinham fobia a tudo o que fosse religioso. Os meus pais 
não são casados pela igreja. Em miúda diziam-me, muitas vezes que os meus pais não eram 
casados e ficava perfeitamente ofendida: ah, então não são casados!? 

Quem era muito católica, religiosa era a minha avó paterna. Foi uma mulher que apreciei 
muito. Tenho fotografias de quando ela era nova, dizem que era parecida com ela. Do ponto de 
vista humano era uma pessoa de que gostava muito. Era uma pessoa fora do comum, praticava o 
altruísmo, estava bem se os outros estavam bem. Era uma pessoa divertida, teve muitos filhos, 
contava as histórias de quando eles eram pequeninos. Adorava ouvir aquelas histórias. Foi uma 
daquelas perdas que me custou quando faleceu. Fiquei com pena de nunca ter falado destas 
coisas com ela, porque em certo aspecto estava sozinha na família, porque era a única pessoa 
católica. Insistia muito para que as pessoas se baptizassem, sempre sentiu muita pena que 
ninguém tivesse a crença dela. 

Eu fui baptizada, mas fui a última das netas a ser baptizada, depois de mim já ninguém 
mais foi baptizado, depois baptizou-se uma mas já era crescida, aliás duas, para fazer a vontade 
à avó paterna. A Manuela agora também se quer baptizar, diz que não sabe se acredita ou não, 
mas a avó também lhe pediu. 

Outro dia o Fernando já estava a falar se a reencarnação existisse... fiquei admirada a 
olhar para ele. Mas aceita mal que frequente o movimento espiritual que frequento. Tem sido um 
problema. Ele nunca fala muito sobre isso, porque nunca está disponível para conversar, aliás eu 
também não. Não casámos pela Igreja. Na altura quando nasceu o meu filho mais velho, o 
Eduardo, eu perguntei-lhe se o podia baptizar, ele disse que não. Não, é tanto o plano social pois, 
nunca me preocupei muito com isso, porque já vivi nesse meio assim. Às vezes as pessoas é que 
me falam. No outro dia disseram-me: 

- Ai esse fatinho é que era bom para o baptizado do bebé. 

Não estive com conversas. Acho e acredito que Deus existe e portanto gostava que eles 
fossem baptizados, sei que a minha avó também gostava. Fui a um baptizado, porque sou 
madrinha de baptismo. Fui a outro baptizado duma amiga, e fui a casamentos pela igreja, até fui a 
um bastante bonito, gostei muito da homilia do padre, falava muito bem. 

Eu vivi sempre no meio desta gente assim, por isso nunca tive problemas, tenho-os 
agora. Claro que as minhas opções interferiram no casamento, houve outras coisas que também 
interferiram e o Fernando fez o favor de as transferir para aí. Disse-me coisas horríveis mesmo. 
Entendo isso pelos mecanismos que se geram. Hoje está muito diferente. Já aceita as coisas de 
outra maneira. Muitas vezes tento pôr-me na posição dele. Talvez não fizesse essa guerra assim. 
Uma das coisas que me recomendavam era uma grande humildade perante as pessoas que não 
aceitam Deus. Não nos devemos impor, pelo contrário, normalmente se há algum problema, o 
problema está em nós e não nos outros. Aliás é engraçado, eu era uma pessoa que dizia: 
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- Eu aturar não sei o quê de um homem? Nem pensar. 

Era uma pessoa muito senhora do meu nariz. Modifiquei muito. Antes disso já modifiquei, 

mesmo com o casamento, se uma pessoa não é um bocado tolerante... Houve um bocado de 

complicação no início, mas conseguiu-se ultrapassar, porque as pessoas veêm que afinal a 

pessoa não mudou ou se mudou até mudou para melhor. De princípio não, mas agora acho que 

está uma pessoa mais tolerante. Ele era uma pessoa daquelas mesmo boas, as pessoas 

abusaram, foi-se modificando e tomou-se uma pessoa menos paciente que os outros. Isso antes 

de eu tomar qualquer opção a nível de religião, depois disso ainda ficou pior, agora não. Há 

coisas em que temos opinião divergente, em que há um certo choque. Normalmente o Eduardo, o 

meu filho mais velho é que faz mais perguntas. Quando são coisas que falem em Deus, digo 

sempre, eu penso assim o pai pensa de outra maneira. O meu marido se for preciso diz logo, não 

existe, ou não há. 

O Walt Disney é uma pessoa que vivia muito o espiritual. Tem coisas muito engraçadas, 

tem desenhos animados que falam do anjo da guarda. Por exemplo, em relação à competição 

entre o bem e o mal, há muitos desenhos dele que focam isso. Para os próprios miúdos certos 

exemplos ajudam a explicar as coisas. 

111. A GRAVIDEZ TUDO BEM, AGORA SITUAÇÕES DESTE TIPO ... 

queria ser mulher, porque queria ter filhos e não queria ir para a tropa 

Acho que gosto de ser mulher, mas uma pessoa não foi outra coisa, não sabe, mas gosto, 

gosto de ser mãe. Ser pai é diferente. Ter filhos, acho que é uma experiência diferente. Eles não 

podem tê-los na barriga e dar de mamar... 

Eu dizia sempre, quando era miúda, que queria ter filhos e não queria ir para a tropa. 

Gostei muito de estar grávida. 

Do primeiro, lembro-me perfeitamente de chegar ao fim e dizer: 

- Tenho umas saudades de vestir umas calças de ganga, justinhas! 

Mas o contrário também acontece: a pessoa não está grávida e tem saudades de ter 

assim uma barriguinha. 

Do Dionísio, o do meio, nos últimos quinze dias já me custava andar, estava um bocado 

pesada e sentia um peso na bexiga, que não acontecia sempre, era da posição em que estava. 

Desde o início senti qualquer coisa, parecia que estava sempre com vontade de fazer xixi. 

A primeira vez que soube que estava grávida, cria sempre aquela insegurança. Quando 

foi para nascer estava muito calma, acho que nessa altura a primeira preparação que fiz para o 

parto fez-me muito bem. Primeiro tinha pânico do parto, depois estava perfeitamente bem, embora 

com muita vontade que ele nascesse pois, a partir dos cinco meses, tive muitos problemas de 
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pele, dormia muito mal. Estava cansada e desejosa por o ver cá fora. Mais por mim, para ver se 
melhorava. Depois, tinha medo de ter outro filho e ficar assim, mas não tive problemas desses. 
Andei um bocado nervosa com o trabalho, chateava-me muito, andei um bocado tensa, mas acho 
que dos três, neste aspecto, o primeiro foi o pior. 

Penso que não tive problemas de maior, nunca tive enjoos..., com os problemas de pele, 
nessa altura, foi um bocado chato, cheguei a ligar os braços todos. Olhava para mim e chorava, 
porque via assim o corpo todo, estava cheia de comichão, tinha vontade de dormir e não acordar 
de manhã. Mesmo apesar de pôr cortisona aparecia de um lado, aparecia no outro, nem saía. Foi 
quando comecei com a homeopatia. Se calhar foi um bocado errado ter começado nessa altura 
porque, além da homeopatia ser um processo lento, o que acontece é que, quando funciona, 
piora no início, e eu fiquei muito jeitosa! A pessoa tem um bocado a tendência a esconder. Somos 
capazes de olhar para os outros e não vermos mal nenhum, mas quando olham para nós a gente 
não gosta. 

O primeiro parto foi cesariana. Uma pessoa não tem muito tempo para pensar, mas na 
altura quando me disseram, acho que chorei. Disse a enfermeira: 

- Não vai chorar agora! 
- Eu não choro - parecia uma criancinha pequenina - eu não choro. 

Tenho imensa pena de não ter tido um parto normal, mas acho que pensei: "se é 
cesariana é porque alguma coisa não está bem". Sabia porque ouvi dizer que estava em 
sofrimento fetal, que tinha saído mecónio. Ora, estava farta de ouvir a parteira, em todas as 
sessões: "quando sair líquido verde, vão logo para o hospital". 

Tinha muito medo de ser operada, de acordar a meio da operação. Cada um tem as suas 
manias e até sabia que isso não era possível. Nós operamos animais e sabemos muito bem como 
é. Há sinais e antes disso, dávamos mais anestesia. Ao acordar senti ainda mexerem nos tubos e 
na barriga. Não conseguia mexer nada. Pensei: " lá estou eu a acordar no meio da operação e 
ninguém sabe". E aquela angústia de não conseguir fazer nada, o cérebro pensa, mas não 
consegue mexer nada... Comecei a sentir-me tão mal que devo ter começado a desmaiar porque 
o anestesista deu-me uma estalada e disse: 

- Faça favor de acordar. 

Lembro-me perfeitamente das vozes, de me terem anestesiado. Quando acordei estava 
no corredor, cheia de frio, puseram-me um cobertor. Não me levaram logo para cima, fiquei ali à 
espera, não sei quanto tempo, devia estar a dar uma telenovela qualquer. Nem sabia que tinha o 
bebé à minha beira, porque na instituição D, não põem quando é cesariana, só no dia seguinte. 
Eu estive na instituição A, mas tinha aquela ideia, de maneira que não contava com o bebé. Havia 
lá um bebé que passou a noite a gritar e perguntei à enfermeira: 

- Ó senhora enfermeira, aquele bebé que está a gritar é o meu? 
- O seu bebé está aí a dormir tão sossegadinho ao seu lado! 
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É que não reparei que estava ao lado da minha cama. Deviam ser para aí nove, dez 
horas da noite. Só lá para a meia noite é que eu o vi quando pegaram nele para dar o leite. 
Pegam nele assim de uma maneira que faz impressão. Passei bem o pós parto. 

Do segundo, acho que estava com medo que me fizessem o parto por cesariana. Nunca 
mais nascia. Fui para a instituição B, porque tinha lá o meu cunhado que é médico. Entrei de 
véspera, tive contracções normais. Só não correu bem porque a forma como fui tratada pela 
enfermeira foi horrível. Fiquei com pena que o meu marido não tivesse assistido: em princípio ia 
assistir, mas mudou a equipe e o meu cunhado que é médico não estava lá, acho que tive um 
bocado de azar, mesmo. Das médicas não tenho nada que dizer porque a médica foi impecável. 
Chegou uma altura em que eu disse: 

- Já estou um bocado cansada. E ela dizia: 

- Eu também já estou cansada de a ouvir respirar. 

Demorava muito. Já sabia que me ia doer, como no primeiro, mas comecei a ver que as 
contracções eram daquelas que começavam na barriga e acabavam nos rins e disse: 

- Isto não vai ser tão fácil como eu pensava. 
Não ia com ideias de que aquilo ia ser uma coisa horrorosa. Já sabia mais ou menos para 

o que ia. Ainda por cima, deram-me uma injecção qualquer, que não tirou dores nenhumas e 
drogaram-me. No intervalo das contracções sonhava, não me puseram soro. Demorei quase três 
horas. Não puseram nada com medo de ir para cesariana. Depois romperam-me as membranas, 
líquido transparente. Mandaram-me puxar e eu ainda não tinha a dilatação toda e eu 
preocupadíssima porque tinha aquela ideia incutida: só com dez centímetros é que pode puxar. 
Não, não puxo. Não tive vontade de puxar, parecia que qualquer coisa se dobrava cá dentro, era 
uma sensação estranha, esquisita, desagradável até. Julgava que seria a vontade de puxar, e 
lembrava-me de soprar as "velas". Depois passei, para a sala de partos. Entretanto, aquela 
enfermeira saiu às duas e, às três, veio uma amorosa que já tinha estado comigo na véspera. A 
médica disse: 

- Façam-lhe uma boa episiotomia porque tem os tecidos muito duros. 
Ainda rasguei, e ela esteve imenso tempo a coser. A sensação que tinha era, porque vi 

num filme que o período expulsivo era a parte mais difícil para as mulheres. Não acho. Não tive 
muitas dores, quando me cortaram, não senti nada. Eu tinha muito medo dessa parte, diziam que 
não dói, mas enquanto a gente não experimentar... Senti só umas picadelazitas, mas pensava 
assim: "bem, depois disto tudo vão fazer uma cesariana porque a criança não sai". 

Não tinha vontade de puxar, elas mandavam puxar sem contracções: " puxe na mesma 
que ele já não está a gostar de estar aí". Pensava: "tenho que puxar por todos os lados". Sentia 
as mãos para lá a mexer em todos os lados, tudo esticado e eu dizia assim: 

- Daqui a bocado, rebento ou vou para cesariana. 
Depois lá saiu. Tenho a sensação que ele sai todo de uma vez, mas como não vi, não sei 

se sai a cabeça e depois o resto. Quer dizer, o que a gente sente a sair muito rápido deve ser 
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quando sai o resto. A cabeça deve sair primeiro e eles limpam e tal... Não sei. Sei que eu era 

assim: "se calhar foi parar ao meio do chão", porque aquilo é assim: "tzuque". E uma pessoa 

sente um alívio. O pós parto é que é mais complicado porque fica uma dor aqui em baixo. Fiquei 

com coágulos, que não saíram. Achei que me acompanharam muito bem até nascer, depois de 

nascer nunca mais ninguém quis saber de mim. Mandaram-me embora, quase que não me viam. 

Quase pedi por favor para me observarem antes de vir embora porque ninguém me ligou nenhum. 

Em casa comecei a notar que tinha cheiros, um cheiro esquisito. Telefonei para o meu 

médico, fui lá, voltei à instituição B. Acho que tinha uns coagulozitos. Deram-me antibióticos, anti-

inflamatórios, tinha tudo cheio lá dentro, tinha muitas dores. Fiquei com uma dor e disseram-me 

que era do nervo, da posição em que estava, porque tive lá as pernas encaixadas. Desta vez ia 

preparada para tudo: 

- Espero que não me ponham as pernas lá para cima, porque a posição é antinatural. 

Eu li que foi Luís xv que quis ver nascer os filhos e que as pessoas dantes tinham os 

filhos de cócoras ou meias sentadas. Ele é que começou a querer ver os filhos antes da mãe e 

então é que nos "pôs" a ter filhos daquela maneira, que não dá jeito nenhum. 

Aquilo é um aparato assim um bocado esquisito. 

Depois vim para casa e tive uma depressão pós parto. Hoje, entendo isso a outro nível, já 

tem a ver com a minha filosofia de vida que entretanto mudou, talvez com o aspecto da religião. 

Não estou a dizer que a depressão pós parto não exista. Existe, mas provavelmente uma pessoa 

está debilitada e outras coisas podem vir a acontecer ou não. Foi muito difícil para mim nessa 

altura, sobretudo porque, quando uma pessoa se sente assim, acho que a pessoa não sabe se 

vai estar assim a vida toda. 

eu filhos? não quero mais nenhum. Deus me livre passar por tudo isto outra vez! 

Corria-me tudo óptimo, a vida a correr toda bem e eu ali. A pessoa sente-se mais 

estúpida!... Se as coisas correm mal, a gente tem justificação para se sentir mal. O Dionísio não 

deu trabalho nenhum. O Eduardo deu trabalho de morrer e nunca tive problemas desses: chorava 

de noite, chorava de dia e nunca chorei. Apresentei a tese de mestrado e ele sempre aos gritos; 

para aí até aos cinco meses, ele não me fazia as noites. 0 Dionísio não, foi um bebé que custou 

um bocadinho a habituar, mas dormia quatro horas, não deu trabalho nenhum. 

Deste segundo filho, abusei muito em termos físicos: como foi um parto normal, passados 

três dias já andava a estender roupa, a puxar roupa, fui levar o Eduardo ao infantário com o bebé 

ao colo... Pronto fiz aquilo que não devia e, depois, quando tinha feito nove dias, comecei a 

sentir-me muito mal. Tinha a sensação que ia morrer. O Fernando ficou aflitíssimo e disse: 

- O que é que faço com duas crianças em casa? 

Entretanto, chamei o médico particular. Veio cá um qualquer e, depois de me observar 

bem, mediu-me a tensão e disse que foi uma queda de tensão. A partir daí comecei a ficar triste... 
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Disse-me que se calhar tinha que tomar medicamentos e que não podia dar de mamar. Sempre 
quis dar de mamar, nunca tomei medicação nenhuma do foro psiquiátrico. Fiz opção de aguentar 
enquanto pude. Ele mamou até aos quatro meses e meio. A única medicação que fiz foi a do 
médico homeopata que sabia que estava a amamentar. O pior, é uma pessoa não ter esperança, 
é pensar: "isto nunca mais vai acabar e cada vez me sinto pior". E começa a ter medo. Tinha 
medo, de mim, de qualquer coisa. Não sei bem explicar esta situação de medo. Não conseguia 
comer, comia muito mal. Só bebia leite, a comida nem me apetecia vê-la à frente. Este segundo 
filho foi planeado. Por isso ainda me custou mais. Foi uma gravidez desejada. Fiquei 
traumatizada. Deus me livre passar por tudo isto outra vez. Quer dizer, eu, filhos ? Não quero 
mais nenhum. A gravidez tudo bem, agora situações deste tipo... 

Na terceira gravidez, senti-me muito mal no início, porque não estava a contar, não foi 
planeada. Foi um bocado difícil de ultrapassar. No fundo, até gostava de ter três crianças, só que 
nunca faria por isso porque achava que não tinha vida para isso. Na altura em que soube, fartei-
me de chorar. Foi a primeira reacção que tive. Depois pedi imensa desculpa ao bebé. Tinha 
aquela ideia de que talvez fosse uma menina e quando soube que era rapaz fiquei um bocado 
desconsolada, mas depois adaptei-me perfeitamente. Não digo que não gostasse de ter uma 
menina! O Dionísio queria um rapaz, quando lhe disse o que era, disse-me: 

- Não te disse, mãe, porque foste ao médico? Eu já sabia. - Ele dizia: 
- Se for uma rapariga não quero. 

Senti imenso o bebé: comprámos câmara de vídeo e temos filmado. Não filmei dos outros, 
mas acho que não foi assim. Parece que me furava, pés e tudo: ele enfiava o pé e via-se um alto. 
Passei sempre bem. Este parto acabou em cesariana porque o bebé entrou em sofrimento. Havia 
ali qualquer coisa que não estava bem porque sangrava muito e tinha imensa vontade de puxar. E 
eu puxei, eu puxei... lembro-me que fazia a respiração mas, mesmo assim, sentia que tinha 
vontade de puxar, e dizia: " Estou a portar-me mal. Estou a berrar". 

O bebé não estava muito bem, entrou em sofrimento, tinha uma circular a apertar muito e 
uma mão na frente. Quer dizer, estava numa má posição. Não queria mesmo sair por ali porque 
estava numa posição complicada! A doutora disse: 

- Não, vamos fazer uma cesariana. 
- Doutora, tenho que fazer uma cesariana? 

Ele estava com bradicardia. Como aquilo não se desenvolvia, já dizia: 

- Façam-me qualquer coisa, façam-me uma epidural, uma cesariana, qualquer coisa, 
tirem-me daqui. 

O que mais angustia numa situação destas, é a pessoa não saber quando pára, quer 
dizer, a sensação que dá é que não vai acabar nunca. 

O meu marido esteve comigo. Quando fui para a sala de partos, ficou lá fora, ele tem lá o 
irmão que é médico, mas não quis abusar. Lá se pisgou e, depois lembro-me que a enfermeira 
me disse: 
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- Quer que vá chamar o seu marido? 

- Nem pense! Quando for para nascer é que o chama para filmar. Mas é engraçado 

porque é sempre aquela coisa de querer ter o marido à beira, e disse: 

- Não, não, estou melhor consigo. 

Tinha muita confiança nela, sentia-me muito mais apoiada, estava ela ali, que era mulher, 

que me entendia e que me fez a preparação para o parto. Sentia-me muito melhor com ela do que 

com o meu marido. Não sei é engraçado, ainda hoje discuto isso. 

Se não fosse a preparação para o parto, descontrolava-me muito mais. Mesmo com a 

preparação uma pessoa descontrola-se, até porque as pessoas puxam quando lhes dá na veneta. 

A minha prima, por exemplo, rasgou toda porque puxava quando lhe apetecia. Ela lá sabia 

quando é que devia puxar?! E não é naquela altura que a pessoa aprende! Na altura em que a 

pessoa está aflita, vai estar a ligar agora ao que lhe estão a dizer? 

Acho que a preparação ajudou muito. O meu problema ali era que as contracções eram 

muito seguidas e não se via o fim para aquilo. Tenho muito pouco intervalo entre as contracções, 

não podia descansar nada. 

Ele nasceu na instituição C. Em relação à outra cesariana que fiz acordei muito bem. Não 

tive dores nenhumas nessa noite, depois é que comecei cada vez a ter mais dores e aí é que 

comecei a sentir-me mal. Então quando vim para casa, a primeira noite foi um horror. Andei de 

pé, não conseguia dormir com as dores nas costas, era horrível e pensava: "Isto deve ser 

qualquer coisa, é impossível. 

Começaram-me a incutir de que era uma cólica renal, que não tinha nada a ver com o 

parto. Depois fizeram-me uma ecografia e tinha hidronefrose. Ora um problema desses, só de um 

lado e depois a seguir a uma operação pélvica... coseram-me o ureter. 

Na instituição B fizeram-me um dopler. O ureter estava dilatado, tinha muito mais que o 

tamanho normal. Fui operada na instituição B pelo Dr. Luís Filipe. Ele é muito conhecido. Acho 

que é o melhor urologista. O meu cunhado médico diz que tive muita sorte com a equipa que me 

calhou. Fizeram-me epidural, porque ele pediu, a fim de poder dar de mamar. Tive imensa sorte: 

este bebé, o Mateus, é uma paz de alma, é raro chorar, está sempre bem disposto, esteve sempre 

comigo no hospital, andou de hospital em hospital. 

A operação, em si, acho que não foi complicada, mas o pós operatório sobretudo a seguir 

a uma outra operação... Parecendo que não, isto foi cortado duas vezes. Apanhei vários sustos. 

Foi no dia dos meus anos. Tinha dores. Depois o médico, disse-me: 

- Isso são dores da própria cirurgia, cortaram músculos que são muito importantes nessa 

zona, cortados duas vezes custa mais um bocado. 

Aceitei, toda a situação. Mais tarde, ele disse-me que esteve estenosado muito tempo e 

contudo na altura não me chegou a dizer nada. Quando saí do hospital pensei: "se calhar isto não 

fica por aqui, da maneira que ele disse, não foi nada animador". Deu-me a entender que isto 

podia não ficar por aqui. Depois, perguntei ao meu cunhado que me disse: 
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- Não há problema se não ficar bem, depois fazem-te por baixo. A despachar-me: 
colegas... 

Contudo fiquei sempre a pensar nessa coisa. Quando fui tirar o cateter perguntei: 

- Se não ficar bem, o que é que acontece? 

- Vai ser operada outra vez. 

- Está bem. 

Nos primeiros dois dias, tinha dores. Não tomei nada. Estava sempre com a sensação de 

fazer xixi. Isso passou-me, mas saía um bocado de sangue ao urinar. Ao segundo dia estive bem, 

bebia muita água e tal. Quando voltei lá, o médico disse-me: 

- Teve muita sorte, esteve estenosado muito tempo. 

Acho que uma pessoa tem é que aceitar as coisas que lhe acontecem. Não adianta nada 

refilar. Se calhar, se refilasse, ainda hoje tinha que ser operada mais uma vez, ficava uma 

porcaria por não me portar bem. O meu marido assistiu. Não vi o filme, não tive coragem para ver. 

Nessas coisas faz-me muita impressão. Essas coisas de me mutilarem o corpo. Por exemplo, na 

epidural, não dói nada, mas já sabia que me ia portar muito mal porque, saber que me estão a 

cortar e não estar a dormir... Aquele medo de que, pode vir a doer. Sou muito má doente para 

essas coisas! 

O primeiro mês foi assim. O meu marido esteve em casa, tinha metido baixa. Mas era 

chato estar sempre em casa. Quando ele foi trabalhar comecei a ficar sozinha em casa com as 

crianças e comecei a sentir dificuldades... As pessoas dizem que os problemas de pele são 

psicossomáticos. Nessa altura parecia que tinha a pele óptima, andava perfeitamente mal e tinha 

a pele óptima; o meu psicossomático só se funcionar ao contrário do comum das pessoas, porque 

não tenho problemas de pele quando ando mal. 

ela é que era a médica... estava lá com cabeça para pensar se era a melhor solução! 

Quando a médica disse "agora vou ter de fazer cesariana", veio perguntar-me: 

- Quer laquear as trompas? 

- Não sei, não pensei muito nisso. 

No princípio, a minha mãe quase que me desejou uma cesariana: "Pedes ao médico para 

fazer uma cesariana para laqueares as trompas". 

Naquela altura não disse nada, mas tive a sensação de que foi por ela tanto o desejar, 

que fui lá parar. No princípio, pensei um bocado nisso até porque a minha mãe e a médica 

naturista também diziam que talvez fosse a melhor solução, até porque já tinha três filhos. Mas à 

medida que se aproximava a hora, fui desistindo da ideia. Tem a ver, talvez, por fazer um 

traumatismo ao corpo, por fazer uma coisa anti natural, por traumatizar o meu corpo físico. Tomar 

uma pílula também não é nada bom, são produtos tóxicos e tinha que fazer isso o resto da vida. 

Sou muito cismática: não era por pensar que a alternativa era não poder ter mais filhos, não era 
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por pensar que era infértil que isso iria causar algum problema. Pronto, não sei. Convenci-me 

que ia ser um parto normal e que nem se ia pôr a hipótese de fazer uma cesariana. 

Quando a médica me veio dizer aquilo, não sei bem, não estava preparada: 

- Não sei, não sei. Vou falar com o meu marido. Entretanto o Fernando entrou e disse-lhe 
o que se passava: 

- Nem penses nisso agora, não te preocupes com isso agora! 
Entretanto, a médica veio outra vez e disse: 

- Olhe, se vir que está tudo muito mal, muito estragado aí para dentro, posso-lhe fazer a 
laqueacão? 

Ela insistiu em que laqueasse as trompas e eu disse: 
- Não sei, a senhora doutora faça o que entender. 

Ela é que era a médica... estava lá com cabeça para pensar se era a melhor solução! 
Depois quando acordei, ela disse-me logo: 

- Laqueei-lhe as trompas. Estava tudo muito estragado. Não pode ter mais filhos. O seu 
útero, estava parecia papel, a bexiga estava fora do sítio. Até disse: 

- Olhe, Deus é grande. 
Foi a resposta que me deu. Pronto, acabei por aceitar a laqueacão. 

Se tudo isto acontecesse uns anos atrás a minha revolta teria sido muito grande. Hoje, 
tenho outra maneira de ver as coisas. 

Não programei: "vou fazer", "não vou fazer". Não é propriamente tirar responsabilidade. 
Se as coisas aconteceram assim, deve ter algum motivo para ter que ser assim. 

como as pessoas são tratadas nas instituições hospitalares 

Em relação à forma como fui tratada nos hospitais senti que há muito pouca humanidade. 
Não posso dizer que abusaram do corpo, mas abusaram da pessoa. Acho que, infelizmente, se 
abusa da situação em que se está. Qualquer doente está dependente. Uma pessoa, quando está 
doente, não está bem, seja qual for a doença, está mais carente e muito mais submissa. Acho que 
consciente ou inconscientemente o pessoal abusa um bocado dessa situação. À partida já está 
numa posição superior, e ainda o mostra mais com determinadas atitudes. Isso também pode 
acontecer entre professores e alunos e tento sempre muito fugir a isso. Acho que é muito fácil cair 
nisso, até por uma questão de rotina.Tento não fazer uso do facto de estar, à partida, numa 
posição superior. Isso é inegável: tanto está o professor, como está o médico... 

Há rotinas, determinadas condutas que se têm nos serviços que não têm em atenção o 
doente. Contudo acho que tem que haver o mínimo de compreensão. Há um sistema, há uma 
certa sobrecarga e há coisas que têm que ser feitas de forma rotineira, não há hipóteses. 

Comparando dois serviços hospitalares, que é o caso da obstetrícia da instituição C e da 
instituição B, a diferença é como água do vinho. Começa na organização. Na instituição C, existe 
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uma equipa de limpeza no hospital, pelo que as empregadas que estão no serviço não têm que 

fazer essa tarefa. Parecendo que não, só isto faz a mudança de muita coisa. Acaba por haver 

muito mais colaboração entre as empregadas e a enfermeira, porque as empregadas é que fazem 

as camas, já não são as enfermeiras, as empregadas recebem as comidas e fazem outras coisas, 

porque não têm que fazer as limpezas. São pequenos pormenores, mas usam uns fatinhos 

brancos com umas risquinhas azuis, tem tudo um ar muito mais airoso. 

Quando entrei pela primeira vez naquele hospital (C), gostei muito. As pessoas são 

simpáticas no atendimento, desde as consultas até ao internamento. E isso não tem nada a ver 

com "quem era". Quer dizer, quando estava lá dentro já sabiam quem eu era. Aliás, já estive em 

três hospitais, fui sempre apresentada como familiar de um médico. Portanto, se fosse isso que 

desse um bom tratamento, teria tido bom tratamento em todo o lado, o que não aconteceu. 

Também assisti como é que funcionavam com o resto das pessoas. Era um serviço muito 

pequenino, tinha um quarto com duas camas. Aí posso dizer que foi um bocado por ser quem era, 

porque esteve lá comigo, ao lado, uma rapariga que também tinha a preparação para o parto, em 

que o marido também era funcionário lá do hospital. Mesmo no quarto de seis camas, aquilo é um 

hotel comparado com as instalações da instituição B que tendo uma má organização e más 

instalações, como é que as coisas podem funcionar bem? 

Na instituição B a gente tinha que se deslocar, bem ou mal, para tomar as refeições a 

uma mesa, numa das enfermarias, que agora fecharam. Em princípio, as empregadas se a gente 

não pudesse, traziam-nos à cama, embora insistissem sempre para que nos levantásse-mos. 

Antigamente, na enfermaria, até reuniões de serviço havia ali, na frente dos doentes. As reuniões 

de serviço eram onde se comia. Em C não: vinham-nos trazer a comidinha à sala, ao quarto, 

vinham-nos perguntar, se queríamos café. Portanto, era um autêntico restaurante. Estive duas 

vezes na instituição B, acho que a comida, mesmo em termos de confecção, desta última vez 

estava melhor. 

Em B não dão banho aos bebés, só quando cai o cordão. As enfermeiras têm que fazer 

tudo, uma vez que as empregadas que fazem a limpeza não as ajudam, nem fazem as camas e, 

como as enfermeiras não podem fazer tudo, se a gente estiver acamada lavam-nos e fazem-nos a 

cama, se estivermos a pé, nós é que fazemos as camas. A gente até já está habituada: 

- Posso ir ali buscar os lençóis que estou com a cama toda suada? 

Não vão lá mudá-la. Então, se posso mudar, eu mudo. A minha mãe até me esteve a 

ajudar a fazer a cama. Em C não: todos os dias a empregada fazia e mudava as camas. Se 

precisasse de ajuda, a enfermeira ajudava. Davam banho ao bebé, mesmo que o cordão não 

tivesse caído. Limpavam com um pano molhado, não metiam dentro de água, mas vinham todos 

os dias fazer isso tudo - tratar da mãe e do bebé. Acho que há muito trabalho de equipa: os 

médicos dizem,,as enfermeiras acatam e as coisas funcionam. Na instituição B, o médico diz uma 

coisa, a enfermeira diz ou faz o contrário. Por exemplo, uma senhora que tinha tido o bebé 
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apenas há duas horas, punham-na logo a pé, e mandavam-na à casa de banho. Assisti a duas 

ou três a desmaiar. Depois o médico disse: 

- Porque é que a senhora se levantou da cama? 

- A senhora enfermeira disse. 

Isto não tem cabimento. A enfermeira faz o que lhe apetece, o médico diz uma coisa, a 
enfermeira faz outra. Apareceu-me lá uma que me queria dar Parlodel. O que vale é que 
perguntei. 

- Não, o Parlodel não é para mim, não estou a secar o leite, estou a amamentar, disse-
Ihe, com o bebé lá de propósito ao pé de mim. 

Essa enfermeira devia estar nervosa, porque tinha o filho doente, e tinha-lhe morrido o 
marido há seis meses, devia estar mesmo xoné de todo. Eu até disse para a minha vizinha: 

- Confirma se ela te dá a medicação que tens escrita, senão ainda te dá outra coisa 
qualquer, a mim ia-me dar Parlodel. 

Não têm cuidado nenhum. Ainda por cima, aquilo nem se pode considerar uma 
enfermaria: é um corredor e tem umas tabuinhas a separar. Mas se se admitisse que era uma 
enfermaria, nós estávamos oito, quatro em frente a quatro. O único cuidado que tinham era se 
fosse alguém a entrar não deixar entrar. Nunca implicaram muito que a minha mãe lá estivesse 
porque tinha o dístico da Liga de Amigos dessa instituição. Quando estavam a fazer a lavagem às 
senhoras não deixavam ou tentavam não deixar entrar ninguém, dependia das enfermeiras. Mas a 
desgraçada que estava ao meu lado, um dia, teve que mostrar como estava aquilo pYaí cinco 
vezes seguidas. Foi lá uma enfermeira e disse: 

- Isto cheira. 
Depois vai outra, depois vai outra... 

A pessoa está ali é para quem quiser ver. Era assim: toca a destapar. Naquele dia, a 
desgraçada fartou-se de mostrar não sei quantas vezes, aos médicos, às enfermeiras. Ela teve 
um parto muito traumático, parece que foi para o bloco porque a placenta não saía. Foi muito 
cosida. Acho que estava tudo negro, de ter sido pisado, não eram pontos infectados. Depois fez 
febre. Num parto normal, esteve internada onze dias a desgraçada da Gioconda. Ainda hoje falo 
com ela. Era o primeiro filho, já tinha perdido um bebé com cinco meses. Passou um "bom" 
bocado! Devia ter feito uma cesariana. Nem sequer lhe deram nada, nem fizeram epidural nem 
nada. Sofreu muito. Eles não têm absolutamente cuidado nenhum. 

Estava lá uma enfermeira que parecia um general. No fundo, nem é má pessoa. Mas 
comigo implicou, resolveu chatear-me por causa da laqueação. Eu não tinha nada que falar mas, 
calhou de falar não sei a que propósito, na laqueação: 

- Mas porque é que fez a laqueação? Isso não é solução para mulher nenhuma. 

Até fiquei assim: "mas alguém te deu o direito de agora estares a discutir..." Deu-me ali 
uma descasca em público, porque estamos ali todas. Essa, uma vez disse: 

- Minhas senhoras, vamos a destapar para lavar o "grelo". 
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Depois comecei a ver que era o estilo dela. A pessoa, depois de muitas coisas nem se 

choca, mas o facto de se chegar ali e ouvir-se assim umas coisas como esta, por exemplo, isso 

custa. Ela até é extremamente competente. No meio daquela gente toda, acabei por achar que 

não é das piores porque via-se que sabia o que estava a fazer e era uma pessoa preocupada. Era 

a maneira dela falar, só que aquilo na altura não caiu bem. 

Uma outra fez-me o seguinte: fui para ali e não podia dar a assistência devida ao bebé. 

Já não pedia para mudar as fraldas, mas o bebé às vezes acordava-me de manhã todo molhado, 

eu não conseguia pegar nele: estava algaliada e com soro e com dores e custava-me muito a 
mexer. Então, já de manhã pedi-lhe: 

- Senhora enfermeira, por favor, não se importa de mudar o bebé. 

- Mudar o bebé!... Mas a senhora por acaso está inválida? Que eu saiba a senhora só 

tem isso nas mãozinhas, pode muito bem mexer as mãozinhas e o pescocinho. 

Naquela noite tinha-me começado a sair urina vermelha e eu fiquei preocupada. 

Perguntei à médica. A médica era interna da especialidade, não tinha nada a ver com urologia. 

Disse-me: 

- Isso não é assim muito normal. Isto eram para aí três da manhã. Mas também não é 

nada de grave, depois às oito da manhã vê-se. 

Já não dormi o resto da noite. Comecei a chorar. O que eu queria era sair dali: "agora se 

calhar está tudo mal outra vez". De manhã, nunca mais vinha a visita médica e depois aparece-

me lá aquela enfermeira e põe-se com aquelas coisas. Desatei a chorar e foi a única vez que 

respondi, porque normalmente até não digo nada. 

Já não sei quem mudou ou se foi a minha mãe quando veio. Eu, ainda, por cima nem me 

podia levantar, onde é que eu punha a fralda suja? Alguém lhe deve ter dito alguma coisa, 

porque logo a seguir ela disse: 

- Já está satisfeita, tem aqui os seus meninos. - Veio então deitar água na fervura -. 

Mas é engraçado que, em relação à colega que estava ao lado, ela era amorosa: tentou 

tudo por tudo para pôr o bebé a mamar em cada um dos peitos, perdia horas a tentar, mas comigo 

achou que era uma indecência pedir para mudar uma fralda. 

Já na instituição A tive muitas desse género, especialmente das enfermeiras. Foi no 

primeiro parto. Uma enfermeira veio à enfermaria e aproveitei para lhe pedir para me ajudar a 

virar na cama, porque não conseguia, custava-me muito; durante mais de quinze dias dobrava-me 

bem e apanhava as coisas, mas virar-me na cama custava-me porque tinha a cicatriz horizontal. 

- Olha-me só para esta, julga que está nalgum hotel! Tive o meu filho numa ordem e 

ninguém me ajudou a fazer nada. 

Uma vez também lhe disse: 

- Senhora enfermeira, não há outra luz? - porque tinha a luz em cima. 

- Porquê, não lhe chega? 

- Não, sobra! 

32 



SARA: ser mulher, ser mãe - uma história vivida num corpo vivido 

Não tinha candeeiro nem nada. Uma pessoa queria acender a luz e acendia a luz para a 

enfermaria toda. 

Na instituição B, havia baratas. No meu sítio nem por isso mas, na outra salinha elas 

tinham que afastar as mesas de cabeceira e as camas, que as baratas subiam. As condições são 

muito más. Custou-me. Até dizia: 

- Quando sair daqui, vou àquelas enfermeiras todas da instituição C oferecer-lhes flores 

porque realmente não tem comparação. 

Encontrei lá duas ou três enfermeiras que eram amorosas. 

Um médico que conheço, até me disse: 

- Isto aqui anda tudo sem rei, nem roque. Quer dizer se a gente trabalha bem ou trabalha 

mal, ninguém quer saber e a pessoa até lhe custa trabalhar num sítio assim ... 

Também os médicos, normalmente, estão mais distantes, não contactam muito com os 

doentes! É difícil que o médico tenha tempo, para ver esse tipo de coisas. A gente vê mais vezes 

as enfermeiras e elas acabam por ter um trabalho mais chato. 

não posso voltar atrás, se não, não fazia "aquilo" 

Tinha medo que o meu primeiro filho viesse com algum problema. Dos outros acho que 

não. Pensava muito se nasceria normal. Eu tinha feito um aborto e pensava, muitas vezes, que 

merecia ter uma criança deficiente. Se acontecesse, achava que era mais ou menos justo e tinha 

que aceitar. Não passava na rua onde isso foi. Dizia ao meu marido que não queria ir no 52, para 

não passar lá, porque me lembrava ... Não é porque a rua tivesse nada de especial. Eu já nem me 

lembro quem foi, hoje não era capaz de a reconhecer. Só me lembro que tinha a aparelhagem 

Pioneer na sala. 

Era bruta como as casas, chegou ali à sala, mandou-me baixar as calças - estava ali o 

Fernando na sala de estar. Quer dizer, nem me levou lá para dentro e tuca: deu-me logo uma 

injecção. Eu não sei o que era, mas devia ser qualquer coisa para tirar as dores. Tenho um azar 

danado, já nos partos também me dão, e aquilo não tira dores nenhumas, põe-me é meia grogue. 

Lembro-me de estar sempre a perguntar se já está. Ela fez-me uma raspagem. Doeu-me todo o 

tempo. 

Nem sei como é que na altura consegui encarar as coisas tão bem! Penso mais nisso 

hoje, mas também acho que hoje tenho outra explicação para as coisas. De qualquer forma, disse 

logo: 

- Fiz isto, mas não faço mais nenhum. 

Se pudesse voltar atrás, tinha a criança. Por mais que tente dar a volta, justificar a mim 

própria, que os outros também fazem, marca-me muito. 

Nós namorávamos há um ano. Uma das razões que me levou a fazer era um bocado o 

não querer assumir um casamento para o qual não estava preparada. Também não me sentia 
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preparada para o ter sozinha. Acho que nem sequer pus a hipótese de ficar com ele. E, por outro 

lado, ia interferir na minha vida, estava a fazer o curso de Biologia. Foi três anos antes do 

casamento. Ninguém me obrigava a casar. Eu hoje pensaria doutra maneira. É evidente que ia ter 

montes de problemas com a minha mãe e essas coisas todas, mas não acredito que a minha mãe 

me pusesse fora da porta. Não tinha uma situação económica, precisava de alguém que me 

resolvesse a situação, que nos sustentasse a mim e à criança. 

Aquela semana, entre saber e tomar a atitude, custou imenso. Não sabia o que é que ia 

fazer. Foi a minha cunhada que me disse onde é que ia fazer, porque aconteceu que ela perdeu 

um bebé e logo a seguir ficou grávida e fez um aborto. O que é que eu havia de fazer? Queria 

continuar o curso. 

Não sei se sei precisar bem os pormenores de como foi. O Fernando tratou de tudo e 

arranjou o dinheiro. Escrevi uma carta depois disso, que lha dei, sobre o que se passou e o que 

eu achei. Disse-lhe que nunca mais queria 1er aquilo. Já não sei muito bem o que escrevi mas, 

lembro-me que escrevi muitos poemas depois disso. Uma das coisas que escrevi foi que a bacia 

era azul, a bacia onde ela pôs aquilo... Estou convencida, hoje, que até continuava o curso. 

Também os anos passam e a gente tem outra possibilidade: se calhar se voltasse ao mesmo 

sítio, não fazia o mesmo. Tinha vinte anos, não pensei muito nisso, podia assumir a criança 

sozinha, podia não me casar com ele e não me impedia de ser mãe. Também não tinha os 

conhecimentos que tenho hoje e acho que me custa mais a viver com isso. Acredito na 

espiritualidade, acredito que os espíritos existem e não ajuda nada continuar a martelar nisso. 

Às vezes, estou a olhar para este filho, e penso assim, como é que era o outro se 

estivesse aqui. Com este bebé, custa-me pensar: "assim como este não foi, o outro podia estar 

aqui se viesse noutra altura". Do Mateus, lembro-me que no princípio, tomara eu que ele fosse! 

Deus me livre, não o queria. Cheguei a pensar nisso mas, a partir de certa altura, uma pessoa 

começa a estabelecer uma relação com ele, e até dizia que se perdesse este bebé ia ter um 

desgosto muito grande. 

Uma pessoa, depois, como tudo, habitua-se. 

fica-se numa posição muito mais ingrata! 

A decisão fica sempre em nós. Claro, que há mais pessoas e as coisas também lhes vão 

parar mas, sobretudo a decisão é nossa. Depois disso, quando nos vem parar alguns casos 

semelhantes fica-se numa posição muito ingrata, quer dizer, desaconselhar uma pessoa a fazer 

uma coisa que a gente já fez; se calhar porque fez é que desaconselha. 

Quando estive na instituição C, ao lado estava uma miúda com dezanove anos. Tinha ido 

fazer uma raspagem, porque não lhe devem ter feito aquilo bem feito. O feto ainda estava lá, 

morto, e fez uma grande infecção. Esteve com antibiótico. Quando vinha de lá de cima, vinha a 

chorar, mas ainda disse que o queria. Ela ainda falou, dizendo: 
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- O meu namorado não queria, a minha mãe também não. 

Eu nem sequer disso falei, de o querer ter. Não falei com ninguém nem para mim. 

os meus poemas 

Hoje se não escrevo é porque não tenho tempo, não é porque não tenha motivos, embora 

houvesse alguém que dissesse: a vocação do poeta é a angústia. A pessoa quando está 

naquelas crises existenciais tem mais tendência para escrever. Já tenho escrito algumas coisas 

quando estou triste, angustiada. Ainda hoje, descobri um poema, algures escrito num caderno 

qualquer! Quando me chateio com o marido é que me dá para escrever algumas coisas, porque a 

maior parte dos meus poemas não são para contar coisas bonitas. 

Há um poema muito bonito do Eugénio Andrade que gosto muito, que se chama assim: 

"Poema para o meu amor doente", ele diz assim: 

"Hoje roubei todas as rosas do jardim 

e cheguei ao pé de ti de mãos vazias..." 

Acho que nos poemas uma pessoa traduz sempre coisas que ou não conseguiu fazer ou, 

é uma forma de comunicar. 

Já tenho pensado em escrever um livro! Uma vez mandei não sei para onde umas folhas. 

Quem leu uma vez os meus poemas foi o Óscar Lagos. Fez um comentário, acho que foi uma 

crítica positiva, mas disse que tinha que ser mais incisiva. Tenho-os para aí guardados algures, 

mas depois passou-se o tempo. O meu pai também escrevia, mas nunca li nada do que escreveu. 

relembrando a minha relação com as experiências da gravidez 

Gostei de estar grávida. Mas do Eduardo, apesar de ser a primeira vez, houve alturas em 

que já não aguentava mais a gravidez. Estou convencida que ele nasceu mais cedo, porque 

estava mesmo desesperada. Também para o fim do tempo tive uma certa dificuldade em ter 

relações sexuais, talvez tivesse menos prazer, enquanto que na gravidez do Dionísio foi até à 

última semana, e estava mais volumosa. Do Mateus, também não tive problemas. Foi mais do 

primeiro. Deste bebé, uma coisa que me lembro e que não acontecia com os outros era que 

ficavam quietinhos nessa altura. A gente não pensava muito neles. Este não, mexia-se que se 

fartava, dava conta de si, o que me fazia uma certa confusão. Não sei lá como é. Mas, eles devem 

saber e ficam quietinhos para não ter que estar a pensar neles, ter que pensar noutras coisas. 

Este não queria ser destronado e mexia-se antes, mexia-se durante e mexia-se depois. O 

Fernando, às vezes, mais para o fim tinha medo de os magoar e a mim fazia-me um bocado de 

confusão a ideia de ele estar lá dentro... 

O Eduardo ainda não tinha dois anos e já eu tinha vontade de ter outro. Já tinha 

saudades dele pequenininho. Não podemos ter muitos filhos, mas não podemos passar sem os 

35 



SARA: ser mulher, ser mãe - uma história vivida num corpo vivido 

ter. O Eduardo nunca fez nada do que era suposto fazer: andou ao ano e meio e com dois anos 

não falava quase nada. Também partiu uma perna e para se sentar foi um problema. Andou na 

neuropediatra durante um ano inteirinho. Lembro-me perfeitamente daquele primeiro ano, em que 

tinha de esticar as pernas, fazer isto e aquilo. O Dionísio fez mais ou menos as coisas nas alturas 

normais, muito certinhas, os dentinhos também lhe apareceram, tudo normal. O Eduardo lembro-

me que só aos dez meses é que lhe apareceu o primeiro dente. 

Do meu segundo filho, o Dionísio, lembro-me pouco não sei bem porquê. Acho que tem a 

ver com a posição. O primeiro é novidade. Talvez haja um reviver em relação ao primeiro. 

Lembro-me muitas coisas do Eduardo. Do Dionísio lembro-me sobretudo da aquisição da fala, 

uma coisa que não lembro muito do Eduardo, o Dionísio era muito engraçado a falar, cortava as 

palavras todas a meio, ainda hoje diz muitas coisas trocadas. O Eduardo deu-me muitas 

preocupações: não engordar, não crescer, teve sarampo, teve uma suspeita de meningite... Teve 

uma saúde muito chata. Veio o Dionísio, mudei logo para a homeopatia. 

O facto de me lembrar de tantas coisas, tem a ver com o facto de tomar mais nota das 

coisas. Fiz um diário para aí até aos cinco meses, acerca do que comia e do que não comia, 

horas a que mamava, quantos minutos, etc. Deste último, nunca sabia qual era o peito que 

acabava de dar, volta e meia trocava. Quanto às preocupações, se come ou se não come, já 

estava perfeitamente despreocupada, porque realmente com o primeiro, tem-se maior 

preocupação, no que faz, se anda na altura certa, se espirra, se não espirra... Nesse aspecto é 

positivo, se calhar até é bom. Depois não me lembro. É sinal que não me preocupei muito com 

muita coisa. Do Mateus também não posso dizer, porque é recente. Eu não sei se no futuro me 

vou lembrar muito deste ou não. Claro que também é aquela coisa de saber que é o último. 

0 Fernando já não se lembra de nenhum, quando falo ele nunca sabe, até as fotografias 

ele confunde. Eu distingo tão bem, acho que há fases em que são bastante parecidos. 

1 V . O MEU CORPO FÍSICO, O MEU CORPO ESPIRITUAL 

o despertar espiritual 

Foi há quatro anos, em Janeiro de 91 que as coisas aconteceram, na altura quem me 

falou foi a empregada da médica naturista, hoje ela já não está lá. O meu despertar espiritual 

aconteceu passados oito meses do Dionísio nascer. Andei três ou quatro anos naquele 

consultório e nunca ouvi falar nada antes. Uma vez ouvi falar que a médica tinha um salão 

espiritual. É engraçado porque é que não ouvi antes! Se fosse lá nessa altura tinha ido e vindo 

embora, porque tinha medo destas coisas todas. No fundo acreditava sem acreditar, tinha 

respeito, tinha medo. 
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Frequento um movimento espiritual. Não fazem publicidade, nem na rádio nem nada, nem 
eu faço. A gente fala às pessoas e nem se preocupa se as pessoas vão ou não.A nossa missão 
será quando muito dizer que existe, agora quem quiser que vá. Existe desde 1961 ou 62, no 
Japão, o que nos falaram é que existem vários mensageiros, Buda foi um, Cristo foi outro, que 

apareceram em épocas diversas para avisar os homens de muitas coisas, aliás falam muito na 
Bíblia e não contestam que a Bíblia é verdadeira, provavelmente o Corão também será, 
simplesmente a forma como as pessoas vão interpretando as coisas é que se foi deturpando ao 
longo do tempo. Uma coisa que na igreja católica alguns padres falam, mas de um modo geral 
não falam muito é na reencarnação. Não percebo porquê porque, para mim, isso explica muita 
coisa. 

Acredito na reencarnação e espero nunca saber o que andei aqui a fazer. Há médicos 
que estudam isto. Deu um programa na televisão sobre um psiquiatra que andava a fazer estudos 
sobre isso. Daí ele procurar através da hipnose saber o que se passou nas vidas anteriores. 

Nós transmitimos com as mãos mas não chegamos a tocar. Eu uso uma medalha, o 
amitama, ao peito para sintonizar as vibrações de Deus, que é sagrado e tem uma certa forma de 
manuseamento. Só eu posso tocar. A gente transmite sem tocar, apanha aqueles pontos, os 
meridianos, os pontos quentes e por aí fora. Os pontos são baseados na filosofia oriental. Já falei 
nisto à Cristina, um dia ela disse-me que uma colega e ela, queriam fazer uma técnica, com as 
mãos - o toque. Disse-lhe que um dia fosse lá, porque no fundo era o que ela andava à procura; 
além dos pontos transmitimos a alma que é o frontal, e a pessoa está de olhos fechados, 
eventualmente, pode ou não ter algumas manifestações de algum espírito mas ninguém pergunta 
nada a ninguém. No fim, faz-se o O-SHI-ZU-MA-RI para acalmar o espírito. É muito diferente do 
espiritismo. 

Fiz o curso durante três dias e foi-me explicado uma série de coisas. A maior parte dos 
problemas que nós temos são espirituais, com repercussões físicas. Poucos são os que têm 
origem exclusivamente física. 

A minha médica, saiu de lá, mas continua a ter uma filosofia de vida muito deste género. 
Da última vez que fui lá disse-me: 

- O que andou a fazer na última reencarnação, que tem sempre essa mão direita - a mão 
direita é o lado do trabalho, a esquerda o lado espiritual - numa miséria? 

Continua a falar das coisas da mesma maneira, inclusivamente, foi desfazer a laqueação 
que tinha feito aos vinte e quatro anos porque achava que espiritualmente era errado. Casou 
segunda vez e não tinha filhos deste marido. Desfez ao fim de dezassete anos. Está grávida, aos 
quarenta e um anos, vai ter o bebé em Agosto. Vai tê-lo em casa. Vai ter uma equipa médica e 
uma parteira. Ela a mim disse-me, mas não arrisquei ter em casa. 

Uma pessoa às vezes pode ter dúvidas se este é de facto o caminho correcto. Não é ter 
dúvidas se Deus existe, se existe a reencarnação, porque há muita gente a falar no mesmo. Não 
é só ali que se fala disso. Cada vez se fala mais em muitas destas coisas porque antigamente as 
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pessoas não davam tanta importância, e uma pessoa tem consciência que de facto as pessoas 
andam à procura de alguma coisa, de alguma explicação para o mundo tal qual está e, pelo 
menos pelo percurso que tenho tido e, pelo que me é dado constatar, parece-me que de facto nos 
momentos em que possa ter dúvidas em principio obtenho as respostas. Por isso vou-me 
deixando estar. Não quero dizer que os problemas sejam sanados, é evidente que não. Se 
entendo que nomeadamente a minha família tem de facto pesados erros a resgatar, vou ter de os 
resgatar. Estando sozinha nesse campo, o trabalho será ainda maior. 

No Japão existe, pelo menos uma clínica, onde se pratica o cruzamento da medicina 
física com a medicina espiritual. Os médicos que estão nessa clínica pertencem ao movimento. 
Em Portugal não haverá muita gente médica nisto. 

Apesar de haver a consciência de que a maior parte dos nossos problemas são 
espirituais, eles têm repercussões físicas e há certas situações que têm mesmo de se tratar esses 
problemas físicos. Eventualmente, podem ser só físicos. Eles dizem que um ponto importante da 
viragem da medicina é precisamente quando a classe médica tomar consciência de que só 
estamos a fazer paliativos, estamos a tentar resolver as coisas tratando sintomas. Aliás os 
médicos têm consciência que os medicamentos se aparentemente fazem bem, também intoxicam. 
Aliás basta ver as contra indicações que têm. De facto os medicamentos, assim como a poluição 
do ambiente, tudo vai poluindo cada vez mais o nosso corpo físico. Os nossos corpos hoje são 
muito mais poluídos do que eram antigamente. 

é evidente que a pessoa tem que conciliar 

No princípio quando fiz o curso, sentia-me diferente de toda a gente. Diferente do comum 
dos mortais. Custou-me aceitar ter que usar a medalha. É complicado. Uma pessoa se quer ir à 
praia tem que a deixar em casa. Há uma série de limitações. Parecia que já não tinha nada a ver 
com o resto das pessoas e provavelmente até nem estava muito satisfeita com isso. Perguntava-
me: porque é que vou precisar de ser assim se os outros não precisam? Mas hoje não, já faz 
parte de mim. Já não me sinto diferente. Uma vez que o meu marido não aceita muito, 
normalmente à noite tiro a medalha e de manhã ponho-a. Já tive problemas em relação a isso, 
porque dizia que havia uma parte em mim que não podia tocar. Um dos campos de batalha era 
esse: eu queria ficar sempre com aquilo, porque se a tenho devo usá-la sempre, só que há 
circunstâncias e circunstâncias. Teoricamente, se o meu marido aceitasse ficava com ela sempre, 
porque era isso que devia. Isto põe questões em relação ao toque porque não pode tocar aqui. 
Em relação às relações sexuais, há muitas pessoas que se calhar até têm relações vestidas ou 
põem a camisa para cima. Como não é o meu caso, tenho que a tirar forçosamente antes de ter 
relações, uma vez que ele não compreende esta situação. 

Uma das coisas também que é dito é que nós como mulheres temos mais lixo, somos 
mais impuras. Em relação ao corpo espiritual, a única diferença de ser mulher é que o lixo é 
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maior, porque nós quando casamos herdamos os pecados todos da família do marido. É 

importante manter a harmonia em casa e uma das coisas que é muito importante é o altruísmo e o 

amor ao próximo. Uma das coisas que as pessoas têm tendência, mesmo as que estão lá, é achar 

que o importante: é estar ali e transmitir a luz; depois o resto cá fora, não interessa para nada. 

Pode ser importante a transmissão da luz e o que a gente faz mas, é muito importante o 

amor ao próximo. Se uma pessoa tem um lar e família, não vai - porque descobriu uma coisa que 

achou que era muito importante para servir a Deus - dar cabo da família. Acho que o que Deus 

me pede não é que durma com a medalha porque se tenho este marido, tenho que o aceitar, 

tenho que dormir sem a medalha. Não vou gerar conflitos desnecessários. Assim como, há outras 

coisas que poderia fazer mas não posso, porque ele não aceita. Neste caso de certa forma anulo-

me mas, não me anulo noutros. Tenho que compreender que não vivo sozinha. Mas, às vezes 

tenho reacções explosivas. Sempre tive. Só que as vezes que agora tenho, ele nota muito mais e 

diz que não tenho paciência porque já se habituou, apesar de falar que eu estava mole, já se 

habituou a que eu aceite muitas das coisas. Ele também mudou, é menos intempestivo. Acho que 

o que uma pessoa transmite à nossa volta, é quase como um espelho, também se reflecte. 

É muito importante discernir. Saber onde começa uma coisa e acaba outra. O cruzamento 

das coisas: da parte material com a parte espiritual. Um dos símbolos que tem lá no altar é 

precisamente a cruz, que é o cruzamento da força da água, da força do fogo, portanto, o 

cruzamento, da parte material e da parte espiritual. Por isso temos que conciliar as coisas. É 

evidente que se quiser muito uma coisa e ele não quer, a pessoa tem que conciliar. Agora se me 

perguntarem quem é que faz mais isso, é evidente que sou eu. A pessoa se acredita que as 

coisas, que os mecanismos, não acontecem por acaso, está atenta a isso. Temos livre arbítrio, 

podemos tomar decisões, como é evidente mas, depois temos as consequências delas, mais 

tarde ou mais cedo. Pode não ser agora, pode ser na próxima vez que cá vier ou quando partir 

daqui. Acho que a nossa vida é sempre assim, daquilo que fazemos resultam acções que se vêm 

repercutir em nós. Portanto, temos uma certa liberdade, mas estamos condicionados por aquilo 

que fazemos, seja pelos outros que nos rodeiam, seja porque se acredita que haja mais coisas. 

Pode-se não pagar já. Muitas das coisas, muitas vezes não se repercutem em nós mas nos 

nossos descendentes. Custa-nos muito mais ver os filhos sofrer do que sofrermos nós. 

Por isso, a perturbação, a vingança ou qualquer coisa, vem na descendência para fazer 

sofrer ainda mais. Por isso, às vezes, até se leva uma vida mais ou menos e, depois, os outros é 

que pagam, os outros, os outros, mas como nós já fomos outros, porque andamos na família, eu 

se calhar já fui avó de não sei quem ou qualquer coisa assim e os anjos da guarda também são 

nossos familiares, é complicado. 
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o (meu) corpo físico, o (meu) corpo espiritual 

Nas gravidezes fiz sempre ginástica e no pós parto também. Na depressão pós parto do 
meu segundo filho, não tomei medicação nenhuma, porque queria amamentar. Não tive receios 
em relação a coisas que pudessem fazer mal, nem conheço muitas dessas histórias. De resto, 
passado uma semana fui cortar o cabelo. Do Dionísio fui passado pouco tempo ao cabeleireiro. 
Do Mateus também. Deste, a única coisa que me lembra foi de olhar para a cicatriz e dizer: 

- Amanhã, vão-ma a tirar, quero ver se fica bonitinha ou não. 

. No dia seguinte lá fui eu outra vez para o Hospital e lá foi a cicatriz. 

Tenho que pôr muitos cremes, tenho sempre a pele muito seca. Devia fazer ginástica. 
Não faço nada de especial, não tenho tempo. É daquelas coisas que não faço e tenho pena. 

Comecei com a homeopatia para tentar resolver os meus problemas de pele. A 
homeopatia em relação à medicina tradicional tem uma filosofia completamente diferente: 
potenciar a resposta do organismo e não, evitar que o organismo faça qualquer esforço à partida. 

Hoje, as pessoas não têm paciência nenhuma para deixarem o organismo reagir. A nossa 
civilização, hoje em dia, é a civilização do menor esforço. A medicina normalmente não arrisca 
deixar um período para o corpo reagir. Embora pense que começa a haver médicos que já não 
receitam logo o antibiótico só porque o menino tem febre: "espere aí um ou dois dias". Mas, 
muitas vezes, acho que como têm muito medo não arriscam deixar esperar e ver o que acontece. 
Toca logo de dar tudo e mais alguma coisa. Portanto é, nesse aspecto, que o corpo já não tem 
oportunidade de fazer nada por ele, já não reage e depois habitua-se e começa a ficar sempre à 
espera que venha qualquer coisa. 

A propósito por acaso ontem li, uma notícia que veio do Japão em que um senhor dizia 
que a mãe lhe ensinou que tinha que mastigar tantas vezes as coisas até ficar tudo desfeito. Esse 
senhor sempre teve muitos problemas do estômago. As coisas chegavam todas desfeitas ao 
estômago. Começou a fazer uma alimentação normal, a mastigar menos e acabou ao fim de 
pouco tempo por conseguir que o estômago funcionasse melhor. Há muitas pessoas que têm 
problemas do estômago, ora o estômago também é um dos pontos em que há muitos problemas a 
nível espiritual. É um músculo que precisa ser estimulado, precisa de vez em quando que a gente 
coma demais para o obrigar a trabalhar. 

Uma pessoa tem de ter presente que o primordial é a parte espiritual que comanda a 
parte mental e, por sua vez, a parte física é subordinada ao resto e por isso é que uma pessoa, 
para limpar o corpo físico tem que o limpar a fundo. Não se pode limpar a foz do rio sem se limpar 
a nascente. Portanto o principal neste movimento é a limpeza da parte espiritual, digamos que as 
impurezas espirituais também se tornam impurezas físicas, em toxinas. Se uma pessoa consegue 
limpar a parte espiritual todo o resto vai saindo, e a "luz" ou energia tem como objectivo derreter 
as toxinas que vão ser eliminadas pelos rins ou outros órgãos excretores. Por exemplo, uma 
diarreia de vez em quando é salutar, porque serve para fazer uma descarga. Portanto, em 
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princípio, uma pessoa se pudesse não devia tomar medicamentos nenhuns. Não quero dizer que 
não tome. Por exemplo, os Jeovás em relação às transfusões de sangue, são muito fanáticos, 
acham que é errado, pelo que é melhor morrer do que receber uma transfusão de sangue. De 
facto, uma pessoa não recebe só aquelas células físicas quando recebe uma transfusão de 
sangue porque recebe a parte física, a parte astral e a parte espiritual dos outros indivíduos. Aliás 
explicam que se uma pessoa, por exemplo, cortar uma perna, tem dores fantasma, porque o corpo 
espiritual mantém-se, porque só se deitou fora a parte física. A minha tia dizia que sentia 
perfeitamente a perna e já a tinha tirado há quatro anos. Não sei como é que a medicina explica 
isso. Diz que são dores fantasma. 

Desde que tive o Mateus, passei a sentir a ovulação que era coisa que normalmente não 
sentia, e quando é a menstruação, às vezes sinto mais dores. 

Em relação à transfusão ou órgão não se deveria receber, mas no movimento espiritual 
que frequento é dito que se a pessoa tiver algum acidente e for parar ao hospital tem que receber 
porque a pessoa não é merecedora de uma situação desse género. Se vai receber é porque há 
algo errado. Se tiver que receber, recebe, porque não há alternativa. Contudo, fica a pensar no 
motivo porque foi posta perante esta situação e tenta tomar conhecimento das suas impurezas. 
As transfusões e transplantes, os medicamentos, e as cirurgias, acontecem porque uma pessoa 
cometeu erros e cometeu pecados. 

A homeopatia também diz que oitenta por cento das cirurgias que se fazem, não se 
deveriam fazer. Não diz que não se faça, mas que se restrinja. A homeopatia tanto quanto eu sei 
é um tipo de medicina que não tem nada a ver com a espiritualidade. É uma maneira diferente de 
encarar o corpo físico, mas não mistura espiritualidade. Neste aspecto a ideia é mais ou menos a 
mesma. É ajudar a sair as coisas e não travar, seja pela transmissão de energia seja pelos 
medicamentos homeopáticos. 

Eles dizem que não se deve travar a febre. Outro dia o Dionísio esteve dois dias com 
trinta e nove. Ao fim destes dois dias dei-lhe um Benuron de lactentes, porque se queixava muito, 
o que chegou para lhe baixar a febre. Mas não costumo dar, ou então dou-lhe, por exemplo, a 
Beladona, que é homeopática para a febre. A médica acha que quando não baixar é porque o 
organismo precisa mesmo de ter febre. Muitos médicos também dizem que só acima de trinta e 
oito e meio porque sabem que os trinta e oito e tal ajudam à eliminação. É uma reacção natural do 
organismo. Mas algumas pessoas começam a ter medo por causa das convulsões e recorrem ao 
medicamento. 

Hoje, há pessoas que se forem ao médico e este não receitar nada ficam furiosas e dizem 
que o médico não presta. Habituaram-se a depender de medicamentos e sobretudo a não ter 
paciência para sofrer: não é propriamente ser mártir, mas é não fugir às coisas. Se não depois 
elas vêm bater de outra forma. Por isso é preciso ter o máximo de respeito pelo corpo físico. As 
pessoas se merecem a situação, não a podem evitar mas, devem tomar consciência que isso é 
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uma situação que normalmente não deveria ocorrer: não devia ser preciso tomar injecção, nem 
cortar aqui ou ali. 

como me sinto com o corpo que tenho 

As raparigas e as mulheres pensam no corpo mais em função dos outros do que de si. 
Não gosto de ser gorda, além de me sentir deselegante, também é uma questão de 

saúde. Convém não engordar muito. O conceito de magro ou de gordo varia conforme a bitola de 
cada um. A preocupação maior que tenho hoje é com o cabelo. Às vezes acho que anda feio e 
que cresce pouco. Vi uns slides de quando tinha o cabelo curto. Acho que ficava giro. Se calhar 
ainda vou cortar! A pele na cara anda mais ou menos bem. Se quisesse podia pôr rimei mas 
depois esquecía-me e borratava tudo. Não me dá para pôr pinturas! Gosto da cara como está. 

A minha mãe tinha um lápis preto mas também nunca me lembro de a ver pintada. Não 
sei se isso também teve alguma influência. As pessoas com quem andávamos não se pintavam 
muito. Não sou capaz de pintar os lábios, embora fosse a única coisa que a minha mãe pintava. 
Mas a mim faz-me confusão, acho que como aquilo tudo e tenho de estar com a preocupação de 
ver se está pintado, ou não. Era mais uma preocupação e acho que não compensa. 

Gosto de uma certa feminilidade nas mulheres, mas não gosto de ver mulheres muito 
pintadas, parecem barbies. Não gosto de ver as mulheres em que não se sabe se são mulheres 
ou se são homens. Não gosto de uma mulher toda produzida, como se diz. Associo sempre uma 
certa futilidade. Pode nem ser verdade! mas é essa a imagem que a própria televisão cria: a 
mulher que aparece na televisão é um enfeite, é um bibelot, que está lá em casa, quanto mais 
bonitinha estiver melhor, menos pensa aquela cabeça. Se fosse homem acho que punha logo à 
distância uma mulher assim. Não sei, é uma maneira um bocado simplista de ver a coisa. 

Trabalho com uma colega que deve olhar para mim e achar que me visto pessimamente, 
que como professora não devia andar assim. Eu tenho exactamente a mesma reacção. É mútuo! 
Quer dizer cada um vê o seu lado. Às vezes quando ela olha para mim fico a pensar: "lá está ela 
a ver que eu vesti assim, que eu vesti assado". Mas afinal faço exactamente a mesma coisa. São 
ideias pré-concebidas que tenho em relação às mulheres porque aos homens já não faço isso. 
Tanto que considero que é uma mulher inteligente. 

Um dia fui a Famalicão, já não sei o que trazia, e ela disse-me: "hoje está bonita". 
- Os meus filhos também disseram o mesmo. 
Eu gosto, sabe-me bem. Claro que se tiver que ir a uma cerimónia e tiver que me pôr toda 

aperaltada, primo. Ando pouco de saias, porque não gosto de andar com meias, faz-me 
impressão. Quando estou mais angustiada, mais chateada com a vida, sou capaz de vestir com 
coisas mais alegres. Estes mecanismos de defesa funcionam. Parece que é universal. Lembro-me 
do médico dizer para sair de casa e ir às compras. Ajuda a levantar o ego. Não sei o que me faz 
melhor ao ego. O que faz pior é mais fácil de saber. Por exemplo, uma pessoa que 
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sistematicamente está a dizer que tudo o que a gente faz está mal, de facto deita um bocado a 
baixo. Às vezes quem costuma fazer isso é o meu marido. Normalmente nem ligo. Por vezes 
resolve implicar com tudo, começa aqui e acaba não se sabe aonde. Às tantas a pessoa fica sem 
pachorra. A pessoa quando faz as coisas, mesmo que não saiam bem feitas, faz com a 
preocupação de fazer bem feitas. Ele é muito chato principalmente com a comida, porque é 
esquisito: quando está bom ninguém diz nada, mas quando está mal diz, ou então não diz, mas 
não come, que é a mesma coisa. Eu já disse aos meus filhos que quando está bom, também 
devem dizer. E eles dizem, porque lhes estou a ensinar a não serem assim. Quando ele faz a 
comida tenho a preocupação de lhe dizer se está boa. Faz bem ouvir elogios se se souber que 
têm fundamento. Também não interessa nada, nem sabe nada bem, se a pessoa tem consciência 
que não merece. 

Por exemplo, se estiver vestida e lhe perguntar se está bem, é capaz de dizer; às vezes 
também me pergunta a mim. Mas normalmente não me diz nada, mas se vir qualquer coisa de 
que não gosta, diz logo: "vais com isso assim, vais com isso assado". O negativo chama sempre à 
atenção. Acha que só vale a pena chamar quando está mal, mas eu acho que não. 

Acho que me sinto bem, com o corpo que tenho. Só não me sinto bem quando estou com 
os problemas de pele. Já tive mais preocupações. Achava que tinha o peito muito grande, agora 
não. E que o tinha um bocado caído. O que me desgostava era o peito. Agora não ligo muito a 
isso. Neste momento, não há assim nada que eu dissesse ai tenho tanta pena!... 

Acho que agora vivo mais o momento, eu tenho muito medo da morte. Tenho menos 
medo da morte num sentido e não tenho noutro. Não sei bem explicar. A relação que eu tenho 
com a morte é diferente da que tinha, mas ainda não é a que devia ser. Também acho que tinha 
muito mais medo de envelhecer do que tenho agora, não sei, é diferente. Talvez por isso aquela 
coisa de fazer os registos todos... 

Não sei talvez por uma forma de parar no tempo. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

O CORPO, AS EXPERIÊNCIAS DA GRAVIDEZ E O CUIDAR NO FEMININO -
CONSTRUÇÃO DE UMA PROBLEMÁTICA 

De simples organização biológica, o corpo transforma-se, progressivamente 
no referente material do próprio conceito ou imagem de si: "eu tenho um corpo". É 
este corpo que nos separa dos outros e que constitui em última análise, a barreira 
intransponível na relação com eles. Mas o corpo além de referente é, igualmente, 
parte integrante do conceito de si. A expressão "eu sou um corpo" corresponde à 
experiência do corpo vivida como eu-somático (Alferes, 1987). 

A importância que damos ao corpo, no nosso tempo, contrapõe-se ao 
ofuscamento a que estava submetido no passado, fenómeno verificado na 
sequência de uma assinalável inversão de valores. Os "novos valores de beleza, 
felicidade ou juventude identificam-se com um corpo que se transforma em objecto 
de cuidados e desassossegos" (Crespo, 1990:7). 

O projecto de libertação do corpo está presente em cada momento, 
exprimindo-se, numa dinâmica multifacetada e atingindo a imensa teia de relações 
sociais. "Julga-se que as novas maneiras de pensar, sentir e agir o corpo são 
indicadores de uma mudança" (ibidem), e a questão que se pode formular é se este 
fenómeno traduz uma verdadeira libertação do corpo, relativamente a antigos 
constrangimentos, ou, se não representará, pelo contrário, uma forma subtil de 
assegurar o controlo sobre o mesmo (ibidem). 

Na sua historicidade, o corpo não é um dado imutável se considerarmos, 
desde a sua origem, o resultado de um longo processo de elaboração social. 
Adoptar um estilo corporal homogéneo é evidenciar a circunstância de se 
pertencer e estar ligado aos valores e condutas que distinguem uma sociedade. 
Por isso, "os mecanismos a que os corpos sempre se submeteram, ao longo do 
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tempo, nunca se desligaram da organização e do fortalecimento do estado e da 
intervenção das autoridades que constituem o seu suporte" (ibidem:573). 

O presente é dominado pela redescoberta do corpo e a humanidade parece 
viver obcecada por todo um conjunto de experiências que, embora motivado por 
razões de saúde, não deve fazer esquecer a sua inspiração simbólica. A 
necessidade de prolongar a vida e a aspiração ao prazer podem, no entanto, 
esconder razões mais profundas que, eventualmente, tendem a esbater-se num 
quadro de subtilezas que se nos escapa. 

A corporeidade desempenha, antes de mais, uma função adaptativa na 
medida em que integramos processos sensório-motores, situações exteriores, aos 
nossos propósitos e à nossa intencionalidade. Portanto, não é gratuita, uma vez 
que determina certas atitudes, para o próprio corpo, para consigo próprio e para 
com o exterior, através de comportamentos sociais manifestados. Por outro lado 
constitui uma força expressiva, na medida em que ele nos apresenta, nos mostra 
aos outros, nos representa socialmente: Ribeiro (1994), Alferes (1987). Se por um 
lado podemos eventualmente dominar o que se passa lá dentro, por outro, esta 
corporeidade é por excelência um lugar de encontro intersubjectivo, na medida em 
que, toda a comunicação é mais ou menos uma comunicação corporal imediata, 
permitindo que as pessoas se revelem e se conheçam através dos corpos. Assim 
como refere Alferes (1987), o corpo movimenta-se em torno de dois eixos - privado 
e público: "o corpo é o objecto mais privado que possuímos, mas é 
simultaneamente, aquele através do qual nos damos, de imediato, na interacção 
SOCial " (ib:214) 

O indivíduo conhece o seu corpo quando realiza actividades de vida e de 
relação, da mesma maneira que o conhece através da dor, da doença, das 
emoções, etc.. Este conhecimento tanto pode compreender experiências 
imaginárias como reais, puramente físicas ou psicológicas, pertencentes tanto ao 
presente como ao passado. É esta unidade psico-física, esta estrutura cognitivo-
emocional, que está subjacente em qualquer comportamento, por mais simples ou 
complicado que ele seja. 

Por mais funções que o corpo exerça, não devemos esquecer que é um 
corpo, em primeiro lugar físico, que se situa num espaço e num tempo; é um corpo 
animal, com uma animalidade que não é lícito abstrair, pois tem muito de comum, 
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enquanto corpo, com qualquer outra espécie de animal mais próximo, do ponto de 
vista biológico, fisiológico e etológico.1 

A identificação com o corpo e o acto de cuidar em obstetrícia nem sempre 
são harmoniosos. Por vezes torna-se complexa, pelos significantes e significados 
que têm para cada um dos actores sociais intervenientes neste processo, que é 
feito de surpresas, de mistura de sentimentos, às vezes inimagináveis que 
constituem momentos agradáveis umas vezes, desagradáveis outras; é a 
surpresa, a estupefacção, a alegria, a tristeza, o choro, o riso, a insegurança, o 
medo, a esperança... 

Esperam-se determinados comportamentos estereotipados, de acordo com 
o que deve ser uma boa paciente, um bom médico, uma boa enfermeira.2 E 
porque a mulher que vai "dar à luz" se sente numa situação de dependência, de 
fragilidade, de insegurança, de medo do desconhecido, ela sente que o seu corpo 
deixou de ser propriedade sua, sente-se submetida ao exercício do poder dos 
profissionais de saúde. Frequentemente chega a dizer: - "façam-me o que 
quiserem, mas ajudem a nascer o meu filho". Podemos dizer que ao longo dos 
tempos as sociedades foram evoluindo, por influência de valores económicos, 
políticos, culturais, bem como, pelo desenvolvimento da ciência e da técnica. 
Porém os modelos e as ideias repetem-se por tradição, representando diversos 
graus (?) de cultura e civilização dos povos. 

As mulheres constroem um quadro de referências, que tem a ver com o 
vivido/experienciado ou importado/transmitido. Essas referências, muitas vezes, 
são resultantes da imagem que o espelho reflecte na comunidade, relativamente 
às instituições de saúde, seus profissionais e ao cuidar. Agem, de acordo com os 
seus "fantasmas". 
Foi este "entreabrir de janela" que ocasionou o pontapé de partida para muitas 
reflexões e questionamentos desenvolvidos em torno das 
concepções/representações que a mulher tem, numa perspectiva de 
enquadramento teórico-metodológico, macro, à procura de subsídios que 

Talvez resida aqui a explicação para muitos comportamentos que as mulheres manifestam, no nosso caso, 
nos serviços de obstetrícia. 

2 Efectivamente a intervenção obstétrica em enfermagem é quase exclusivamente feminina, como adiante 
mostraremos. 
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permitam a construção: de um "corpus" teórico de investigação e da problemática 
de investigação, que estamos a desenvolver: como é que estas realidades se 
encontram? Em que contextos surgem? Como podemos explicar os mecanismos 
de construção destes arquétipos? 

1 - SER MULHER: Da Construção Biológica À Construção Social 

A perspectiva de Joaquim (1994) é extremamente interessante no que 
concerne ao corpo feminino, na medida em que considera que os corpos das 
meninas e das mulheres são vistos, olhados, manipulados, imaginados, de modo 
diferente consoante as classes sociais a que pertencem; o acesso que têm ou não 
a determinados cuidados médicos, educativos, religiosos e o seu papel na 
produção e reprodução do corpo social. 

Também refere que as raparigas eram educadas para virem a assegurar e 
realizar "tarefas" que têm a ver com a reprodução da "casa" no que respeita às 
suas "estruturas familiar, económica e cultural. Familiar no sentido em que ela 
reproduz os corpos. Económica na medida em que reproduz as casas, o 
património, ela faz uma casa no seu quotidiano, nas suas reservas de alimentos, 
de roupas, de limpeza, etc. Cultural, no sentido em que ela reproduz, transmite 
uma constelação de saberes, de ditos, de gestos, de imaginário, às crianças que 
ela faz e forma, para as integrar também numa determinada sociedade". 
(Ibidem:49). 

Estes vários tipos de reprodução não se podem desligar. São dispositivos 
sociais articulados entre si, através dos quais se reproduz uma sociedade. E foi 
em torno deste corpo e do seu papel, que sempre houve uma proliferação de 
discursos, de teorizações, de leituras sobre a sua anatomia, fisiologia e psicologia, 
numa tentativa de precisar/descrever a sua "natureza". 

A um certo nível de conceptualização podemos dizer que o corpo da mulher 
era definido em termos da sua natureza biológica, do seu dever para com a 
espécie. Hoje debatemo-nos com o esboçar de uma nova figura. O corpo da 
mulher deixa de se definir por essa espessura biológica. Para Simone de Beauvoir 
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"o corpo de uma mulher é em si mesmo uma situação social e não um simples 
feito biológico" (in Benhabib, 1990:26). 

1.1 - Feminino/Masculino - Categorias Sexistas e "Genderizadas" 
Definidas por uma Cultura 

Na sala de partos, no momento do nascimento,3 identifica-se o recém-

-nascido como sendo do sexo feminino ou masculino, de acordo com os 

caracteres sexuais externos verificados. Registam-se os dados de identificação 

num cartão de cor azul ou rosa e coloca-se em redor do pulso, para maior 

segurança na identificação, uma pulseira de cor azul ou rosa, quer se trate de 

rapaz ou rapariga respectivamente. Por vezes o ritual continua, vestindo-se o 

bebé com lindas fatiotas e adequadas, de igual modo à sua condição de 

menino ou menina. Curioso de notar, que quando é possível, porque há tempo, o 

pormenor do penteado também é tido em conta. 

Estes cuidados e tantos outros são continuados depois pela enfermeira, 

pela mãe, pela avó... ainda na instituição de saúde onde ocorreu o parto e 

posteriormente em casa, obedecendo na maioria das vezes a uma prática, ritual, 

que se foi construindo por força da educação, dos estereótipos, da moda, que 

entretanto se instalaram e interiorizaram. 

Ao tentarmos reflectir a propósito destas questões, não resistimos à 
tentação de citar Giddens (1989:156-157) no apontamento que passamos a 
apresentar: 

"Dois bebés recém-nascidos estavam deitados na sala de recém-nascidos da 
maternidade. Um deles, rapazinho, estava envolvido numa flanela azyj e outro, que era menina 
tinha uma flanela cor de rosa. Qualquer um deles tinha somente algumas horas de vida, e iam ser 
visitados, pela primeira vez, pelos respectivos avós. 

A conversa entre os avós de um deles era assim: 
Avó A: Aí está ele - o nosso primeiro neto e logo um rapaz ! 

Avô A: Olha, não é mesmo um pequenote robusto ? Olha para o que ele 

às vezes antes, dado o avanço da ciência e da técnica - o que permite programar a escolha das compras e 
decorações a fazer de acordo com o sexo do bebé, dando assim azo a fantasias e sonhos que se instalaram 
na família. 
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está a fazer ! O que ele vai é ser um perfeito lutadorzinho (o avô 

sorri e simula dar um murro ao neto). Ei rapazinho ! 

Avó A: É parecido contigo. Tem o queixo forte como tu. Olha ! Está a 

começar a chorar ! 

Avô A: Olha só que belo par de pulmões ! Vai ser um rapagão ! 

Avó A: Coitadinho - continua a chorar! 

Avô A: Não faz mal, é bom para ele ! Está a exercitar-se e a desenvolver 
os pulmões ! 

Avó A: Vamos dar os parabéns aos pais. Eu sei que eles estão contentís

simos com o Alfredinho. Eles queriam um rapaz primeiro. 

Avô A: Pois é, e eles até já sabiam que ia ser um rapaz ! Com todos 

aqueles pontapés e saltos que dava no "forno" antes de nascer ! 

Quando partiram para dar os parabéns aos pais, chegaram os avós da outra criança. 0 

diálogo que tiveram foi assim: 

Avó B: Cá está ela ! A única com uma fitinha cor de rosa agarrada à 

cabeça ! Não é uma querida ? 

Avô B: Ai como ela é pequenina! Olha como os dedinhos são minúsculos 

Ela está a tentar fazer um punho com a mãozinha! 

Avó B: Não é uma doçura? ... Sabes, acho que ela é parecida comigo 

Avô B: É mesmo, tem o queixo como tu! 

Avó B: Oh! está a começar a chorar ! 

Avô B: Talvez fosse melhor chamar a enfermeira para pegar nela, para a 

mudar ou para fazer qualquer coisa ! 

Avó B: Sim vamos chamá-la. Pobre menina (Falando com a menina). 

Pois, nós vamos tentar ajudar-te! 

Avô B: Estou a pensar quando eles tiverem o próximo. Eu acho que o 

Alfredo gostaria de ter um filho, mas a Frederiquinha está bem e 

é saudável. Ao fim ao cabo o que conta é isso! 

Avó B: E eles ainda são jovens. Têm tempo de ter mais filhos. Estou 

também agradecida por ela ser saudável. 

Avô B: Eu acho que eles ficaram surpreendidos por, afinal, ser menina!... 

ela estava tão pesada! " 

(Giddens, 1989: 156-157) 
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Pensamos que o trecho supra citado mostra que as questões do 
feminino/masculino foram e ainda são atravessadas por questões de género,4 que 
norteiam de sobremaneira os estilos de vida e "habitus", que se prendem com a 
adopção de "modelos" de identificação sexual, que ditam toda a vida de relação e 
de existência do ser humano. Os contrastes, pelos opostos, são visíveis no 
diálogo destes avós, retratados por estereótipos e características/atributos 
associados à "natureza" masculina e feminina e que no texto evidenciamos alguns, 
sublinhando-os. 

Podemos dizer que as ideologias e concepções do papel da mulher ao 
longo dos tempos, evoluíram de acordo com o "cenário" de vida das sociedades 
de cada época. A educação feminina aparece sempre como signo da necessidade 
e instrumentalidade da mulher à nação, da mulher à sociedade e advoga-se a 
necessidade de educação da mulher em momentos de crise, sendo por vezes 
preciso redefinir os lugares relativos aos homens e mulheres. 

De um modo geral as mulheres foram consideradas como criaturas fracas e 
sensuais. Boulay (cit in Kitzingei-,1978) fez uma lista das características associadas à 
"natureza" feminina e masculina, com o fim de demonstrar os contrastes bipolares 
entre masculinidade e feminilidade: 

Homem Mulher 

Adão Eva 
Superior Inferior 
Direito Esquerdo 
Próximo de Deus Próximo do Diabo 
Inteligente Não inteligente, "estúpida" 
Espírito forte Crédula 
Com sangue frio, corajoso Temerosa 
Digno de confiança Fraca (também sob o aspecto da sensualidade) 
Responsável Irresponsável 

De facto, do ponto de vista físico, psicológico e social, mulheres e homens 
são vistos, regra geral, com características opostas como se pode exemplificar 
respectivamente: fraca/forte, passiva/activo, frágil/resistente, inferioridade/ 
/superioridade. 

Aplicamos o termo género diferentemente de sexo, pois entendemos que este último conceito se aplica 
sobretudo às diferenças biológicas entre indivíduos, e género exprime melhor, quanto ao nosso ver, a 
construção social das identidades femininas e masculinas. 
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Estes atributos veiculam perfis, vistos como modelos feminino/masculino, atitudes 

e valores que se esperam da rapariga e do rapaz, estereotipadas, com 

mensagens visíveis e ocultas, por vezes com contradições fortes. 

De certa forma constatamos uma certa similaridade de sentido, com o 

conteúdo que acaba de ser dito, em "La Domination Masculine", de Pierre 

Bourdieu (1990:8): 

"a divisão das coisas e das actividades segundo a oposição entre o 

masculino e o feminino recebe esta necessidade objectiva e subjectiva da 
sua inserção num sistema de oposições homólogas - alto/baixo, por 
cima/debaixo, diante/atrás, direita/esquerda , direito/torto, mordaz/insípido, 
seco/húmido, duro/mole, claro/escuro, etc. que sendo semelhantes na 
diferença, são bastante concordantes para se sustentarem mutuamente, num 
jogo inesgotável de transferes e metáforas, e bastante divergentes para 
conferir a cada um deles uma espécie de espessamento, densidade 
semântica, saída da sobredeterminação dos harmónios, conotações e 
correspondências". 

De facto, mulheres e homens aprendem a movimentar-se diferentemente, 

desde a infância. Esta linguagem "feminina" e "masculina" do corpo está 

estritamente ligada a todas as outras caracterizações de papéis que contribuem 

para a determinação de um sexo "fraco" e de um sexo "forte" e portanto ao 

estabelecimento da hierarquia homem/mulher (Cf. Wex, 1993:8) 

Esta divisão sexual exprime-se de várias maneiras, nomeadamente nos 

ditados ou adágios populares, provérbios, cantos, poemas, representações 

gráficas ou outras e até na estrutura do espaço, organização do tempo, do 

trabalho, etc., muito especialmente nas técnicas do corpo, postura, maneiras, 

conservação em termos de figura, do aspecto como podemos constatar em Wex 
(1993) e Bourdieu (1990, 1994). 

Quando falamos de género, temos que compreender as questões do 

masculino e feminino, balizadas por uma relação de poder ou pelo menos de não 

igualdade. A forma como a mulher era posicionada na sociedade era mais 

definida, mais estruturada que hoje. Ela tinha um lugar - obediente, subalterno, 

mãe, doméstica, como tal, dona do lar. Poder-se-á falar no "poder feminino no 

doméstico", em relação ao homem - "o chefe" de família ou provedor familiar que 
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assegura o sustento do lar... Talvez o exercício desses poderes diferenciados 

sejam menos visíveis hoje. Contudo e apesar da proclamação da igualdade, 

prevista constitucionalmente, e de socialmente a mulher assumir como o homem 

estatutos e papéis idênticos, em muitas situações a "dominação masculina" faz-se 

sentir, tocando as raias da agressão, do assédio e violência, simbólica ou de facto, 

na medida em que e segundo Bourdieu (1990:7-8): 

"nas relações sociais de dominação e exploração instituídas entre os sexos e 

nas mentes sobre a forma de (di)visão, que conduz a classificar todas as 
coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções reduzidas à 

oposição entre o masculino e o feminino, o sistema mítico-ritual é 
continuamente confirmado e legitimado pelas mesmas práticas que o 

determinam e legitimam". 

As formas de sexismo ainda discriminam as raparigas de forma subtil e 

menos vísivel. Há igualdade formal para as mulheres, mas não significa que 

tenham as mesmas oportunidades. O acesso à cidadania através da educação, 

para as raparigas é muito recente, dado que a educação das raparigas, que se 

considerava periférica, marginal, acabou por ser trazida para o centro das 

preocupações das ciências sociais e da educação. 

A educação nomeadamente da mulher, obedecia, porventura obedece, a 

modelos que têm a ver com a reprodução cultural (Bernstein) e reprodução social 

(Bourdieu) e não será em vão, a nosso ver, que Simone Beauvoir diz que "Não se 

nasce mulher, toma-se mulher". 

As feministas começam a utilizar a palavra género como uma maneira de 

se referir à organização social da relação entre os sexos (Scott, 1990). Este termo 

levantou algumas resistências, cujos argumentos, por exemplo, se prendem com a 

utilização do mesmo, na biologia e, como um novo signo linguístico. A linguagem e 

a gramática estão "prenhes" de uma construção social, cujos vocábulos utilizados 

são eminentemente femininos ou masculinos e por vezes o sexo é impreciso ou é 

neutro, utilizando-se então uma linguagem do universal neutro. 

Virgínia Ferreira (1987) retoma a definição de feminismo, de Linda Gordon e 

define-o também como "um movimento de procura da compreensão das condições 

Segundo Bourdieu a reprodução social apoia-se em "estratégias que já deram provas", que permitem que 
uma sociedade funcione; estratégias que fazem parte de uma memória e por isso, de uma "natureza" social 
(in Joaquim, 1994). 
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sociais das mulheres, tendo como objectivo melhorá-las e lutando por esse 
objectivo" (ib:i80), procurando-se assim eliminar as desigualdades sociais entre 
homens e mulheres. 

Na opinião de Karen Often, o feminismo reivindica um reequilíbrio entre os 
homens e as mulheres, ao nível do poder social, económico e político dentro de 
uma dada sociedade (in Magalhães, 1995). Contudo a luta pela emancipação e 
libertação da mulher é uma luta heterogénea, na medida em que as mulheres 
constituem uma categoria social também heterogénea, logo atravessada por 
divisões de classe, etnia, cultura, religião e até pelo tipo de relações afectivas que 
as mesmas mantêm com os seus pares masculinos e femininos. 

Assiste-se a um discurso feminista polarizado em torno de duas vertentes, 
uma, que acentua mais a valorização das diferenças entre homens e mulheres 
como se pode ver, por exemplo nas obras de autoras como Kristeva, Carol 
Gilligan, Catherine Mackinnon, outra, que acentua a diferença entre as mulheres, 
como Michèle Barret, Linda Gordon, Annette Kuhn, entre outras (Ferreira, 1987). 

Porventura, as mulheres são relegadas para a categoria social de género 
feminino devido à ideologia,6 e às relações patriarcais7 dominantes, o que significa 
dizer que as mulheres pelo facto de serem mulheres, são alvo de discriminação. 

Segundo Nancy Cott (in Magalhães, 1995:26), historicamente o movimento 
feminista tem sido paradoxal: procura as liberdades individuais, mobilizando a 
solidariedade de género; apela à diversidade entre as mulheres, ao mesmo tempo 
que clama pela sua unidade; requer a consciência de género, e simultaneamente 
luta pela eliminação dos papéis de género pré-determinados. Estes paradoxos do 
feminismo estão enraizados na actual situação das mulheres que, por um lado, 
são iguais aos homens em termos de espécie e, por outro, são diferentes, em 
termos da sua biologia reprodutiva e da construção social do género. 

Assim, à mulher e ao homem são atribuídos papéis sociais diferentes que 

6 Falar das questões do género em termos de ideologia, é falar da construção social da masculinidade e 
feminilidade. 

O conceito de patriarcado tem sido alvo de bastante polémica, e não é, ainda, um conceito pacífico. Tem 
sido contextualizado como a sobrevivência da relação de dominação dos homens sobre as mulheres, que 
hoje se mantém sobretudo na instituição do casamento (mas não só), através do controle da sexualidade, 
fertilidade e reprodução femininas (ainda), da exploração do seu trabalho doméstico não pago e ainda pela 
ideologia da diferenciação dos papéis sexuais. 
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são interiorizados e apreendidos "via socialização" , implicando a construção de 
uma identidade de género e de expectativas que lhe estão remetidas e que são 
responsáveis não só pelas diferenças entre sexos, como pela diferenciação entre 
os géneros masculino e feminino, cuja natureza pelos opostos tentam 
justificar/aceitar a diferenciação entre homem e mulher: Bourdieu (1990,1994), 
Subirats e Brullet (1988). 

1.2- Feminino/Masculino - Como Explicar a Diferença 

Várias ciências, teóricos, cientistas ou filósofos tentaram explicar esta 
diferença do masculino e do feminino, nomeadamente os biólogos, ao tentarem 
demonstrar que determinações biológicas, com base nas funções de reprodução 
biológica implicam comportamentos e condutas na sociedade. Badinter (s/d), nos 
seus estudos revê um conjunto de contributos que entendemos de relevo e com 
os quais iniciamos esta problematização. 

Montesquieu, por diversas vezes se empenhou em denunciar a 
desigualdade de facto existente entre o homem e a mulher. A natureza, na sua 
opinião, não submete as mulheres aos homens. Por consequência, "o império que 
detemos sobre as mulheres é uma verdadeira tirania". As mulheres só deixaram 
que os homens conquistassem o seu lugar de mando, porque são de uma 
brandura maior que os homens, possuindo por isso mais humanidade e razão. 
Mas trata-se de uma injustiça, que pode e deve ser mudada. Porque, se as 
mulheres são efectivamente inferiores aos homens do seu século, Montesquieu 
explica que a causa não se encontra na sua natureza, mas na educação que lhes 
é dada ou, melhor, na educação que lhes é negada. (Badinter: 168). 

Em o Sistema Social, Holbach denuncia a "mulher brinquedo", que os 
homens fabricaram para seu próprio prazer e poder: "só lhes mostram coisas 
baças, e bagatelas, não se lhes permite ocuparem-se senão com brinquedos, 
modas, enfeites". A mulher é apenas a criatura do homem, no duplo sentido de, 
criada pelo homem e para o homem ... (Cit in Badinter: 169). 

Condorcet, o filósofo mais feminista do seu século, também se empenhou 
em denunciar as "leis opressivas" que os homens fizeram contra as mulheres, e 
militou pelos direitos de cidadania das mulheres - direito de voto e direito a serem 
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elegíveis para os cargos públicos -, com a condição de lhes ser dada uma 
educação semelhante à que é dispensada aos homens. Para ele "o génio feminino 
não se limita à maternidade. A mulher pode aceder a todas as posições, porque só 
a injustiça e não a sua natureza lhe proíbe o saber e o poder" (ibidem: 169). 

Darwin e a sua obra provocou um debate muito aceso ao considerar que o 
macho é que guia, a célula feminina assegura que se reproduza, enquanto a 
célula masculina tem capacidade para mudar - o macho é activo, a fêmea é 
passiva. 

Mais contemporaneamente podemos falar da contribuição de Bourdieu 
neste domínio, quando nos fala de um sistema de predisposição, "habitus", que 
interiorizamos através de processos de socialização, originando assim, as 
construções sexuadas sobre o corpo e sobre a realidade sexual. 

Segundo Keller (1991:12), o masculino e o feminino são categorias definidas 
por uma cultura e não por necessidade biológica e onde em cada cultura as 
concepções de sexo e género reflectem os anseios e temores dos indivíduos. 

O que significa chamar masculino a um aspecto da experiência humana e a 
outro feminino? Como afectam a forma de estruturar o mundo experiencial? Estas 
questões levaram a uma crítica radical das disciplinas tradicionais, implicando um 
exame de muitos pressupostos fundamentais que ainda prevalecem em 
psicologia, economia, história e literatura - em todos os campos das ciências 
humanas e sociais (ibidem: 14). 

Pela multiplicidade de atributos e papéis sociais que desempenha, 
nomeadamente como educadora na família e porventura no trabalho, se o exerce 
na área da educação, a mulher está ligada para além do processo de reprodução 
biológica, ao processo de reprodução social.8 

Em O Segundo Sexo, Beauvoir, na sua célebre frase "Não se nasce 
mulher, torna-se mulher" (in Butler, 1990:193) afirma a não coincidência da identidade 
natural de sexo com a de género e porque, na perspectiva da autora, o que 
chegamos a ser não é o que somos já, estas duas identidades separam-se, na 

o 

"Althusser introduz o conceito de reprodução social como a necessidade que qualquer formação social tem 
de reproduzir as suas próprias condições de produção, trata-se de reproduzir, não só os indivíduos, mas as 
relações sociais entre eles. 

Althusser, Bowles e Gintis, por um lado, e por outro Bourdieu, Passeron e Bernstein, 
desenvolveram as teorias, respectivamente da reprodução social e cultural, realizadas sobretudo através da 
família e da escola" (Magalhães, 1995:7). 
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medida em que estão dependentes da interpretação cultural dos atributos sexuais. 

Pode dizer-se que a designação "torna-se" está imbuída duma ambiguidade 

consequencial, traduz um conjunto de actos intencionais e apropriativos que 

permite assumir um estilo e significação corporal culturalmente estabelecidos. 

Assim sexo e género são entendidos como pertencentes a domínios diferentes, o 

primeiro, ligado ao biológico, o segundo como um constructo social. 

Butler (1990) refere que Monique Wittig, feminista francesa, no seu artigo 

"Não se nasce mulher" (1978), amplia a teoria de Beauvoir sobre a ambígua 

natureza da identidade de género. Wittig e Beauvoir sugerem, na perspectiva de 

Butler, uma teoria comum de género que se converte num "locus" corpóreo de 

significados culturais, tanto recebidos como inovados, dentro de uma rede com 

normas culturais perfeitamente estabelecidas. 

Beauvoir (1982) em Balanço Final retoma a fórmula que expressa uma das 

ideias-guia de O Segundo Sexo: "Não nascemos mulheres, tornámo-nos" 

afirmando que "é verdade que há entre a fêmea humana e o macho, diferenças 

genéticas, endócrinas e anatómicas; no entanto não bastam para definir a 

feminilidade; esta é uma construção cultural e não um dado natural" (ibidem:3i7). 

Esta autora vai mais longe "todos provam que a minha tese é exacta, só lhe falta 

um complemento: «Não nascemos machos, tornámo-nos». A virilidade também 

não é dada à partida" (ibidem). Este é um dado que vem reforçar que a feminilidade 

e masculinidade são constructos sociais exercidos sobre os humanos. Recusa a 

interpretação de Freud acerca da diferença entre o homem e a mulher dado que 

para este autor esta diferença se baseia exclusivamente na sua anatomia. 

Sublinha que Freud só conheceu a mulher através de casos clínicos em que as 

mesmas sofriam de inibições sexuais e descontentamento com a sua condição de 

mulheres. Revela-nos que o próprio Freud no fim da sua vida confessou que 

nunca compreendera nada das mulheres. Tinha da sua época e do seu meio um 

preconceito "machista", que fazia com que considerasse a mulher como um 

homem incompleto (ibidem). Como o psicanalista Staller (cit. in Beauvoir 1982:318) 

lembra, as numerosas experiências naturais demonstram que os efeitos da 

aprendizagem, que começa à nascença, determinam a maior parte da identidade 

de sexo, ensinada e exercida pelos pais da mesma maneira que qualquer outro 
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tipo de ensino, desde a escolha do nome, modo de vestir, género de brincadeiras 
até à educação sexual. 

1.3 - A Luta das Mulheres: Das Lutas Escondidas ao Feminismo, à 
Visibilidade Social 

Falar-se da mulher, escrever-se sobre ela, sobre a sua missão, o seu 

papel, as qualidades e virtudes que deve possuir ou os comportamentos que deve 

adoptar, permitiu compreender, analisar e criticar o estatuto e o papel a que 

esteve submetida durante séculos. 

A propósito desta matéria Regina Tavares da Silva (s/d: 9-27) refere-nos que 

o primeiro livro "feminista" português é publicado em 1557.9 Este e outros que se 

seguiram louvavam as mulheres como fonte de inspiração e ensinamentos, 

enaltecendo a sua honestidade, recolhimento, perfeição, castidade, constância, 

silêncio, justiça a par de outros atributos. Dizem-nas "sábias, prudentes, 

profetisas, eloquentes, secretas, piedosas, caritativas, amorosas, leais, virtuosas, 

magnânimes e excelentes10..." (ibidem:ii). 

Também nos diz que o "Tractado sobre a Igualdade dos Sexos ou Elogio do 

Merecimento das Mulheres offerecido e dedicado às senhoras illustres de Portugal 

por hum amigo da Razão", em 1790, mostra ser um livro abertamente "feminista", 

cujo objectivo é mostrar que, embora haja deveres próprios da mulher e deveres 

próprios dos homens, eles são equivalentes no seu valor e no seu significado 

social. O seu autor 

"reconhece enfaticamente que as Mulheres têm sido, ao longo dos 
tempos "igualmente adoradas e oprimidas" e que o Homem se tem 
comportado, simultaneamente como "seu escravo e seu Tyrano", o que bem 
vistas as coisas é "abuso e barbaridade nascida da educação" (...) As 

Da autoria de Ruy Gonçalves que se intitulava "Dos priuilegios & praerogatiuas que ho género feminino tê 
por dereito comu & ordenações do Reyno mais que ho género masculiuo", que no Prólogo da primeira 
edição contesta a opinião geralmente aceite e defendida da excelência do género masculino sobre o 
feminino(Cf. Silva). 

10 O elogio, aliás provocado por uma carta que ao autor (Cristovan da Costa, 1592) de o "Tratado em loor de 
las mvgers y de la Castidad, Onestidad, Constância, Silencio y Justicia", escreveu um "mordaz murmurador 
de las mugeres", assume em todo o livro o tom que transparece da seguinte exclamação: "Que seria el 
mundo sin mugeres. Sino una confusion, ye contínua guerra, un cielo sin sol, sin luna, y sin estrellas que nos 
alumbrassem?"(Cf. Silva). 
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Mulheres são tão capazes como os Homens para tudo o que huns e outros se 
propõem..." (Ibidem:20-21). 

Estes discursos,11 embora em linhas que podem ser consideradas 
contraditórias e muito normativas para as mulheres, denotam a força que a 
educação e o social exercem, evidenciando uma teia de relações sociais em que 
se movimentam e definem os campos de acção de um e outro sexo. A excelência 
do género masculino sobre o feminino que os autores parecem querer negar, a 
nosso ver, não é conseguida, apesar do "olhar " inovador dos seus discursos. 

Pensamos que este tipo de considerações feitas por autores homens,12 

possa ter feito "estremecer muitos dos sentimentos escondidos de algumas 
mulheres, levando-as a lutar contra esta ordem de ideias. 

Comungando da ideia de Maria José Magalhães (1995) e Regina Tavares da 
Silva (s/d) que, embora na História, em todas as eras, tenham existido mulheres 
que reclamaram contra o seu destino em relação aos seus pares masculinos 
contemporâneos, é principalmente desde os finais do século XIX que se 
estabeleceram diferentes prioridades para a luta das mulheres contra as forças 
opressivas. 

Com o declinar do século, esta inquietude traduz-se no fermento invisível, 
que faz "levedar" as ideias e a vontade de luta por conquistas dificilmente 
pensáveis e aceitáveis. Na verdade, é aí que se manifesta de forma bem visível e 
identificada uma presença e uma actuação deliberadas, públicas e empenhadas, 
por parte das mulheres. A medo primeiro, mais afoitamente depois, com 
prudência, logo seguida de ousadia que por vezes nos surpreende, foi nessa 
época que a voz das mulheres se fez ouvir, falando sobre a sua própria existência, 
sobre os direitos e deveres que lhes eram atribuídos, sobre os papéis que eram 
chamadas a desempenhar na sociedade do seu tempo, e por outro lado sobre os 
seus sonhos e aspirações a um novo papel e a uma nova dignidade a que se 
sentiam com direito. Estremecem por conseguinte os universos distintos em que 
se movem homens e mulheres. 

11 estes discursos e outros, ver Regina Tavares da Silva (s/d) 

Nomeadamente: Ruy Gonçalves (1557); Cristovam da Costa (1592); Duarte Nunes de Leão (1610, 
reedição 1785); Frei Luís dos Anjos (1626); Diogo Manoel Ayres de Azevedo (1734); Damião de Froes Perirri 
(1736, 1740)(Cf. Silva). 
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O "fermento" político da década de 1960, que alimentou os recentes 

desenvolvimentos de estudos sociais da ciência, também deu ímpeto ao 

movimento das mulheres e por sua vez ao desenvolvimento da teoria feminista, 

cuja tarefa fundamental tem sido remediar a ausência das mulheres na história do 

pensamento social e político (Keller, 1991:14). 

Em Portugal, da década de 70 para cá, assiste-se a uma luta, com 

contornos mais visíveis, pela conquista da igualdade de direitos e oportunidades 

entre mulheres e homens levada a cabo por alguns grupos feministas. 

Será de realçar o trabalho que tem vindo a ser feito, nomeadamente pela 

Comissão da Condição Feminina, hoje designada Comissão para a Igualdade e 

para os Direitos da Mulher, que indiscutivelmente foi significativo, persistente e 

direccionado no sentido de uma (re)construção de uma sociedade menos 

preconceituosa e menos discriminatória relativamente à mulher. 

"Se é certo que insistentemente tem vindo a ser referida a necessidade de 
uma mudança nacional que permita acompanhar o ritmo de sociedade mais 
desenvolvida, não é possível negar que esta mudança tem que ser 
sustentada por um conhecimento aprofundado do tecido social em que terá 
que ocorrer". 

(Costa, 1992:9). 
Estudos significativos de uma mudança que se procurava neste domínio 

têm vindo a ser publicados como que a constituir um ponto de partida para: 

"a investigação sobre a condição feminina, uma área de investigação em 
expansão na maioria dos países e para a qual as organizações internacionais 
têm chamado a atenção, designadamente a UNESCO, o Conselho da 
Europa e a Comunidade Europeia, sob a designação internacional de 
"Women's studies" 

(Silva, s I d:27). 
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Significativo de uma visibilidade social o slogan "Mulheres de todo o mundo 
invadem Pequim"13 anunciou duas reuniões importantes: O Fórum das ONG, 
patrocinado pela ONU e a IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em 
Setembro próximo passado, como se pôde constatar pela presença de 4000 
mulheres de 181 países e amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação 
social. 

2 - A MULHER, O SEU CORPO E A MATERNIDADE 

Existem estereótipos sociais sobre o que é o corpo ideal. Podemos mesmo 
dizer que há protótipos de beleza nas culturas e que estes podem divergir nas 
sub-culturas. Dizem respeito em parte, à aparência global corporal, no seu todo, 
ou a zonas específicas do mesmo. Os estereótipos correspondem a uma espécie 
de média que aproximam as pessoas. 

A corporeidade é um fenómeno que tem, e é, uma história sócio-
-antropológica, isto é, o modo como se vive o corpo, aqui e agora, tem a ver com a 
evolução da cultura. 

Assim, em relação à forma como se aprecia o corpo, na medida em que ele 
constitui o eu, o alterego, dá-se ênfase às funções fisiológicas, sociais e 
psicológicas. Também em relação à forma como nos sentimos no corpo que 
temos, adoptamos posturas, comportamentos, em conformidade com uma 
aceitação ou uma rejeição/aceitação do mesmo. A forma como cuidamos do 
visual, relativamente ao género: adaptámo-lo aos pré-conceitos existentes na 
cultura dominante, a forma como se veste, como cobre/descobre o corpo, gosta e 

De Portugal partiram treze mulheres representantes das ONG desde a Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas, à Associação de Mulheres contra a Violência, Comissão de Mulheres da CGTP, da UGT, 
do GRAAL, Federação das Mulheres Empresárias e Profissionais, Movimento Democrático das Mulheres, 
Departamento de Mulheres do Partido Socialista, Organização das Mulheres Comunistas e Intervenção 
Feminina. 

A presidente da UMAR que integrava a delegação enquanto representante portuguesa do Lobby 
Europeu da Mulher disse à Lusa que as representantes das ONG portuguesas não levavam para o fórum 
qualquer proposta, mas iam falar sobre a situação da mulher em Portugal. 

A delegação oficial portuguesa chefiada pela Ministra da Educação contou com a presença de trinta 
pessoas, entre as quais o Secretário de Estado da Cooperação, a Secretária de Estado da Justiça, 
diplomatas, juristas e a Presidente da Comissão para a igualdade e os direitos da mulher. No relatório 
salienta-se o aumento da participação feminina no Ensino Superior e no mercado de trabalho. 

Uma das áreas consideradas insatisfatórias refere-se à partilha do poder e ao acesso das mulheres 
aos lugares de decisão, nomeadamente na vida política e à "feminização da pobreza", devido ao aumento do 
desemprego, que tem afectado sobretudo as mulheres (in Jornal de Notícias - 20/08/95). 
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se pode seguir a moda; a forma como se cuida do rosto e do corpo, etc. A forma 
como se sente a identidade sexual na medida em que as pessoas se sentem 
sempre de um sexo ou de outro e isto tem implicações no comportamento, no 
contacto com os outros; assim identificamo-nos como homem, ou como mulher, ou 
não nos identificamos. 

Hoje, mais do que ontem, a mulher preocupa-se com a imagem do seu 
corpo. Ela quer sentir-se bem com o corpo que tem, mesmo durante a gravidez. 
As mulheres que se cuidam, podem fazê-lo não só para seduzir, mas para 
proporcionar encanto, tornarem-se pessoas agradáveis. Estes comportamentos 
são determinados por um conjunto de crenças, que se organizam, que constituem 
o seu eu, e têm a ver com a noção de satisfação corporal e auto-estima. 

As questões da educação e diversidade cultural lançam desafios e 
atravessam a questão de género, no que concerne a atitudes e comportamentos 

sociais. Há que compreender, aprender e relacionar as outras culturas com a 
nossa, de forma a encontrar um código apropriado de tradução intercultural, o que 
implica uma atitude pragmática, de caução, na medida que somos socializados 
duma forma orientada no etnocentrismo, através de grelhas de análise dos 
esquemas de funcionamento, relativamente a outros povos ou indivíduos. A 
multicultura representa um desafio, uma riqueza na qual de uma forma aberta 
devemos ser receptivos, compreender e aceitar a diferença. Ainda que com 
dificuldade se vença a resistência à mudança, à marginalização, ao ser diferente 
do outro, devemos aproveitar este pluralismo como formas de estar e viver a vida 
nas suas várias dimensões. 

O eu e o outro, o nós e os outros, fazem-se tanto mais quanto interagimos 
na reciprocidade. A multiculturalidade lança o desafio da comunicação, o pôr em 
comum, o dar e o receber, como diz Camilleri "o intercultural é um lugar de 
criatividade, permitindo passar da cultura como "produto" à cultura como 
"processo"" (in Leite e Pacheco, 1992). 

Inspirada na doutrina Sartreana,14 Beauvoir concebe o género como um 

Para Sartre o corpo é vivido e experimentado como o contexto e o meio de todos os esforços humanos, 
na medida em que se procura atingir ainda o não realizado, ou seja, tentamos estar mais além de nós 
mesmos (Cf. Butler, 1990:196). 

61 



Capitulo I  
O corpo, as experiências da gravidez e o cuidar no feminino - Construção de uma problemática 

projecto incessante, como um acto diário de reconstrução e interpretação, como 
um processo impulsivo, ainda que cuidadoso, de interpretar uma realidade cultural 
carregada de sanções, tabus e prescrições. Assumir determinado corpo, viver e 
vestir o próprio corpo implica um mundo de estilos corporais já estabelecidos. 

Existem muitos trabalhos de investigação de cariz antropológico e 
etnológico que nos permitem um percurso espectacular, assaz impensável nos 
caminhos a que nos pode levar esta viagem, este recuo, este (re)pensar o corpo -
o corpo de mulher, na medida em que: 

"- aquilo a que se deu importância - que marcou a vida das mulheres no 
passado: o habitar, o vestir, o cuidar, a maternidade... dá-lhes hoje um outro 
valor, uma outra marca de inscrição no tempo, uma outra racionalidade". 

(Joaquim, 1994) 

A um certo nível de conceptualização, pensamos poder dizer como se pode 
ver em Teresa Joaquim (1994) que o corpo era visto, porventura ainda o é, como 
uma casa em que é necessário vigiar todas as portas. Esta imagem do corpo, 
marcada por uma concepção dualista entre corpo e alma, carne e espírito, 
transforma o corpo num lugar de tentações e de paixões, julgado perigoso e como 
tal sobre ele se aplicam os castigos que expulsam o pecado. Daí ser fundamental 
vigiar-se as suas aberturas. Daí ser fundamental que a educação das raparigas se 
faça, no sentido de uma aprendizagem do seu "resguardo". 

Uma outra forma de perspectivar o corpo humano prende-se com o facto de 
ser visto em função/ligação com a sua natureza cósmica. Assim os corpos 
celestes/terrestres/aquáticos tinham comunicação uns com os outros, tinham 
influências benéficas ou maléficas uns sobre os outros, de simpatia ou antipatia e 
a eficácia curativa dependia do tipo de relação estabelecida entre um e outro.15 

Como se pode ver em Dar à Luz (Joaquim, 1983) e em La femme et les 
médecins (Knibiehier,i983), para a medicina Hipocrática a saúde depende do 
equilíbrio entre quatro humores que existem no corpo humano: sangue, bílis, água 

Esta concepção ainda está presente em dois tipos de medicina diferentes: 
- A medicina homeopática que derivando do grego significa "conformidade de afecções ou 

sentimentos", trata as doenças por meio de agentes que podem determinar afecção análoga à que se 
procura debelar. Está expressa no provérbio "mal com mal se cura". 

- A medicina alopática (alopatia, palavra antónima de homeopatia) também com derivação do grego 
significa "influência estranha", em que a doença é vista como um corpo estranho que é necessário purgar, 
eliminar. Combate as doenças por efeitos que lhe são contrários. 
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e fleuma através de uma boa circulação, na proporção que variam em função do 

temperamento do indivíduo, sua idade e do clima onde vive. 

Assim, se a saúde depende do equilíbrio entre os humores existentes no 

corpo humano, basta que haja excesso ou diminuição de um deles, para haver 

doença, como por exemplo na mulher a maior parte das doenças anda à volta da 

falta ou excesso de sangue e da impossibilidade de o/s controlar. 

O corpo da mulher é percepcionado como tendo uma natureza excessiva, 

nele há sempre excesso de humores, de sangue que circula em demasia ou em 

falta, que vem regularmente todos os meses ou deixa de vir e se acumula em 

excesso; daí a mulher tornar-se perigosa em determinados períodos da sua 

existência - a menstruação, o pós parto. A menstruação é no corpo da mulher um 

acontecimento ritmado, as regras são simultaneamente definidas como purificação 

e como marcas do tempo. São elas que marcam a passagem do tempo no corpo 

da mulher e demarcam a sua capacidade de reprodução biológica. 

É interessante como a partir de uma constatação: 

"- a de que as fêmeas expelem regularmente sangue - há sobre este mecanismo, 

todo um trabalho imaginário, ideológico, inconsciente, que vai ter efeitos reais na 
situação das mulheres: a atribuição de uma constituição impura, excessiva, que 
necessita de ser purgada regularmente". (Joaquim, 1994) 

"Um corpo em que se fazem outros corpos", expressão carregada de 

sentido onde para a mulher o biológico e o social coexistem e se defrontam. É 

como se, ao longo da lenta história da alfabetização feminina, pairasse um sonho, 

um receio, o medo de que não desempenhe a sua "missão de mulher". Referimos 

esta lenta história de alfabetização feminina porque a mulher tem de aprender que, 

ser mulher não implica necessariamente ser mãe, passar pela experiência da 

maternidade. O conceito de mãe não se manifesta unicamente nos processos 

naturais como a gravidez, o parto, o aleitamento e criar os filhos. Este conceito é 

uma construção social instituída.por muitas sociedades. 
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2.1 - Viver / Experienciar o Corpo: da cultura como "produto" à cultura 
como "processo" 

Mulheres e homens, manifestam o seu "habitus" diferentemente, o que tem 
a ver com a forma de estar. Já nos sensibilizámos e de certa forma nos 
habituámos a lidar/encarar tal facto, bem como as percepções/representações que 
os mesmos têm do seu corpo - corpo feminino e corpo masculino. Os exageros de 
óptica ou de foco permitem o (não) controlo sobre o próprio corpo e, nesse âmbito, 
uma forte influência sobre a sexualidade e sua expressão. Talvez resida aqui o 
medo masculino em relação à igualdade feminina quando se assume o direito ao 
próprio corpo ou se luta pela sua conquista. 

Então, poder-se-á fazer uma listagem de "inquietações" ou "pruridos", que 
hipoteticamente se poderão fazer sentir, e que têm a ver com pudor/despudor, 
tapar/descobrir o corpo, enfim têm a ver com a forma como a mulher e o homem 
assumem o próprio corpo através de práticas ligadas quer ao corpo e à educação 
física, ao corpo e à alimentação, ao corpo e à estética, ao corpo e à moda16, ao 
corpo e ao planeamento familiar e liberdade sexual, ao corpo e mitos, ao corpo e à 
cultura, ao corpo e à exploração do mesmo - num quadro não só dos média 
relativamente ao marketing17 que evidencia a beleza, a futilidade... como da 
prostituição feminina, masculina... 

Expressivo do que afirmamos são um sem número de atitudes ou 
comportamentos que ambos apresentam - homens e mulheres - tradutoras de 
"reacções" e "sentimentos" que podem apresentar códigos de leitura diversos, 
conforme o seu enquadramento. Podem ser aceites ou contestados se se 
entendem "naturais", ou "normais" e se pautam ou não, pelos valores existentes 
na sociedade numa dada conjuntura. 

"O embelezamento físico e a moda tanto visavam o homem como a mulher, verificando-se o aparecimento 
de um elemento andrógeno, mesmo a nível de modas, parecendo acentuar um esbatimento de fronteiras 
entre os conceitos limite de masculinidade e feminilidade" Rodrigues e Oliveira (1993:436). 

17 
Talvez tenha sido nesta área, na perspectiva de Rodrigues e Oliveira (1993:435) onde se faz sentir uma 

mutação nos valores e papéis sexuais tradicionais: "Se até determinado momento só o corpo feminino fora 
usado para veicular padrões e modelos de consumo (nomeadamente de beleza, higiene, vestuário, bebidas, 
símbolos de status social), a partir dos fins da década de 70 tinha-se assistido, progressivamente, a uma 
apropriação do corpo masculino para fazer passar essas mesmas mensagens. Os corpos teriam vindo a 
desnudar-se, esbatendo-se a carga erótica a eles ligada, para se transferir para outros objectos". 
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Expressos ou ambíguos, necessitam que se atente, para lá da reacção 
visível, às motivações e mentalidades que lhes subjazem. 

Referimo-nos especialmente ao pudor, à moda e à forma como nos 
transpomos ao e no acto cuidativo. É uma perpétua dialética instinto/razão, 
consciência/inconsciência, indivíduo/sociedade, acompanhada por fenómenos 
mais ou menos conscientes, que ditam condutas (não)condizentes com a forma de 
estar com os outros e com nós próprios. Esta clivagem passa necessariamente 
por um sistema de valores. 

Na origem dos comportamentos, nomeadamente pudicos, encontram-se 
muitas vezes realidades sociológicas que se nos escapam. Podemos considerar o 
pudor como um produto da civilização, onde, como refere Bologne (1990) "muitas 
vezes convém andar mascarado". Mais que uma reacção à nudez ou a uma 
determinada parte do corpo, o pudor expressa-se pela tomada de consciência,18 

manifesta através de 
"sentimento de vergonha, de incómodo que se tem ao fazer, ao enfrentar 
ou ao ser testemunha das coisas de natureza sexual"; incómodo que se sente 
perante aquilo que a dignidade de uma pessoa parece proibir" (ibidem. 8-9). 
O pudor é um processo dinâmico, interage, (des)constrói-se numa 

permanente (co)ligação a valores, costumes e hábitos que determinadas práticas 
modais, culturais infligem. Muitas vezes serve para dissimular uma fraqueza, um 
ridículo ou a falta de uma armadura, mais do que afirmar-se como uma virtude. As 
lágrimas não ficam bem ao homem - que privilegia o pudor de sentimentos -, e as 
palavras grosseiras não ficam bem à mulher - que privilegia o pudor corporal -.19 

Hoje a moda quer que a literatura, as artes, a publicidade se libertem do pudor 
corporal, por isso ele desapareceu do domínio artístico, enquanto continua a usar-
se bastante na vida quotidiana. 

Quando falamos em pudor na vida quotidiana, pode reportar-se a um sem 
número de situações que têm a ver com as actividades de vida que realizamos. 

O pudor é um processo dinâmico... só nasce a partir do momento em que percebemos que estamos nus. 
O mito de Adão e Eva ganha aqui enorme actualidade: nada, a não ser uma concepção estática do pudor, 
mudou entre a inocência original e a consciência nascida do fruto da árvore da ciência (Bologne, 1990:14) 

Este pudor feminino será rei e senhor até ao século XVIII. O pudor é o estado original da mulher e ai 
daquela que o maltrata! "A mulher sem pudor é depravada" proclama Rousseau, "maltrata um sentimento 
natural do seu sexo" (Citado por Bayard, in Bologne: 1990) 
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Muitos dos comportamentos considerados pudicos deixaram de o ser à medida 
que se foram impondo no cenário social por força do "choque", do hábito, da 
moda. Acabamos por lidar com eles de uma forma mais ou menos indiferente. 
Quiçá outros comportamentos se impõem exigindo novas aprendizagens. 

Assim, e não precisando de recuar muito no tempo, neste século, prestes a 
terminar, as questões do nu, do tapar/destapar o corpo causa(m)ram inquietude e 
remexe(m)ram com muitas mentalidades num esforço de adaptação e evolução 
sócio cultural.20 

O ser humano, como animal social que é, sempre preocupado com a 
aparência, nunca deixou de procurar levar os outros a apreciarem o seu corpo, 
mesmo sob o pretexto de o esconder. O vestuário parece-nos então capaz de 
responder a três necessidades fundamentais: protecção, adorno e pudor. Símbolo 
de categoria, de classe social ou de associação com uma certa região, desde a 
hierarquia religiosa à burguesia rica, dos militares aos neopunks, quer se use uma 
boina, um traje de fantasia ou um "kilt" escocês, o vestuário simboliza um meio de 
expressão e afirmação social.21 Procurando responder à necessidade de acentuar 
o encanto sexual, numa busca constante da perfeição estética, a roupa é, acima 
de tudo um símbolo de virilidade ou de feminilidade, um símbolo de afirmação 
sexual. Nesta perspectiva, o paradoxo parece residir no facto de exibirmos os 
nossos atractivos ao mesmo tempo que os queremos esconder. 

Assim mulheres e homens tornam-se vítimas da moda: parecer jovem é 
permanecer jovem, mesmo que para atingir determinada silhueta "tipo" se passe 
por sofrimento e privações de ordem vária. Para Bologne, os conflitos entre a 
moda e a moral opõem aqueles para quem o vestuário serve para esconder a 
nossa "vergonha de nudez" àqueles para quem ele é uma arma suplementar na 

Constata-se, na perspectiva de Bologne (1990) que em relação ao banho público no início do século 
começam a usar-se os primeiros fatos de uma só peça que se virão a difundir a partir de 1925, altura em 
que a moda já habituou ao desnudar dos joelhos das mulheres, nos modelos, para a vida citadina. Dez anos 
mais tarde surge o fato de duas peças, que encolhe para biquini nos anos cinquenta, para monoquini nos 
anos setenta... Para os homens, das bermudas passou-se ao slip, do string ao nudismo, num caminho 
paralelo à mulher, numa revelação progressiva do corpo: da centração do pudor na genitália para um outro 
pudor, uma outra nudez, desenvolvendo-se nos finais deste século o mito do nudismo libertador, 
consubstanciando-se a nudez com a expressão do paraíso terrestre. 

21 
O vestuário de uma pessoa estranha, de um modo geral, confere-nos informação imediata sobre o seu 

sexo, profissão, nacionalidade e meio social. 
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panóplia da sedução (1990:56). A batalha que a nudez teve que travar para se 
impor no teatro, no cinema, nas praias ou na moda contribuiu para substituir a 
nudez-loucura por uma nudez-provocação, a qual de certa forma contestamos, 
aceitamos ou tomamos atitudes de distanciamento. 

Atitudes insólitas, por vezes, corroboram num conjunto de recatos que 
homens e mulheres têm, quando necessitam de se expor corporalmente. Desde a 
simples observação médica e de enfermagem, à prática cirúrgica e de 
tratamentos, em determinadas zonas do corpo, o à vontade por parte do 
doente/utente, é muito raro perante quem o cuida. Lidar com estas situações, nem 
sempre se torna fácil. Mecanismos de aceitação/rejeição/negação se instalam, 
mais acentuados no passado, porém ainda presentes nos dias de hoje. 

As chamadas doenças dos homens, as doenças das senhoras, as 
patologias infecciosas, nomeadamente as venéreas, são muitas vezes escondidas 
até... às últimas consequências por uma questão de vergonha, de pudor. 

A "sensibilidade" à intervenção masculina, na assistência às mulheres 
começa a mudar. O que parecia constituir regras de decência não são mais do 
que uma questão de moda, de hábitos. Se até ao século xix repugnava às 
mulheres confiarem-se a mãos masculinas, o desaparecimento das comadres e a 
raridade das médicas acabou por impor regra inversa: o obstétrico continua a ser 
o domínio onde a mulher é mais dificilmente aceite. Hoje, os dados parecem 
apontar para uma vantagem numérica de médicos obstetras masculinos, 
relativamente às suas congéneres femininas, enquanto a vantagem numérica para 
enfermeiros obstetras queda-se para o lado feminino. 

Continuamos a assistir a pudores de parturiente e da doente em geral, 
nomeadamente quando é necessária uma posição para exame físico: o cobrir, o 
destapar, o observar, o palpar..., seja numa situação de consulta ou de 
internamento. Talvez na situação de internamento a mulher, porque afastada do 
seu meio e inserida num ambiente terapêutico que lhe é desconhecido, sente-se 
só no meio de tanta gente e não sabe como se orientar, que condutas adoptar. É 
que o domínio do obstétrico toca, colide mesmo com uma intimidade que apesar 
da situação de maternidade, por vezes é demasiado banalizada e que tem que ser 
preservada. Há todo um comportamento ético que se espera por parte dos 
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profissionais em relação às utentes, de forma que o respeito pela privacidade, 
pudor e dignidade constituam um direito que se lhes assiste. 

Ontem, impunha-se a um/a doente internado/a que usasse o vestuário da 
instituição hospitalar: camisa ou pijama, que obedecia a regras práticas de 
confecção que permitisse melhor "manipular" o doente. Hoje as regras não são 
rígidas. Aos doentes é permitido trazer de casa, até porque fica mais barato para a 
instituição, a sua roupa. Há por vezes necessidade de facultar orientação 
relativamente ao tipo de vestuário mais aconselhado, uma vez que o vestuário 
íntimo adequa-se a um público consumidor em consonância com um 
pudor/despudor em função de gostos, preços e ocasiões, nomeadamente grávida, 
parturiente ou lactante e muitas vezes a mulher esquece-se ou não está atenta à 
adequação do mesmo à situação. O material disposable na assistência ao parto e 
puerpério parece ser uma aposta, não só para as instituições, como para a 
mulher. 

As instituições tendem a considerar que o ambiente terapêutico deva 
assegurar a privacidade da doente. Hoje fala-se muito da individualização dos 
cuidados, do respeito pelo pudor e dignidade do indivíduo. O simples banho na 
cama implica, numa óptica de respeito pelos pudores, do doente e dos cuidados, 
uma personalização do cuidado e a privacidade do indivíduo. Daí que as grandes 
enfermarias tendam a desaparecer, substituídas por quartos pequenos e até 
mesmo individuais, de forma a assegurar o respeito pela dignidade de uns e de 
outros. 

2.2 - Do Feminino e do Materno 

Ao falarmos de atributos relacionados com a maternidade, como a 
fertilidade e reprodução, o dar à luz, o amor maternal e a criação dos filhos,23 não 
estaremos a falar da subordinação universal da mulher ao seu papel de mãe e 

Numa situação de doença, no domicílio ou numa instituição de saúde. 

Em algumas culturas as mães são temas, solícitas e mães a tempo inteiro, enquanto noutras são 
autoritárias, distantes e mães a tempo parcial, como referem Drummond (1978), Colier e Rosaldo (1981) 
(Cf.Moore, 1991:40). 
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educadora? Não estaremos a assistir à lógica ancestral de que o feminino24 se 
cumpre no materno25?(Leai, 1995) 

Ser mulher, ser homem, são categorias construídas culturalmente. 
Mulheres do mundo inteiro ocupam-se com tarefas produtivas dentro e fora da 
família, do lar, variando de cultura para cultura a natureza das mesmas. Na 
opinião de Habermas, as actividades e práticas que na nossa sociedade são 
realizadas pelas mulheres na esfera doméstica, designadas por "trabalho não 
pago pela criação dos filhos que as mulheres realizam" (Cit in Fraser, 1990), contam 
como actividades da reprodução simbólica,26 posto que servem a socialização e a 
função da reprodução simbólica. 

Só que esta aprendizagem, esta travessia leva-nos a constatar que a 
mulher, porventura a sociedade, ainda atribui um significado muito especial à 
capacidade de reprodução biológica, de experienciar, através do ciclo maternal, 
numa mistura de real e imaginário do que é ser mãe. Como nos refere Webb (1992) 
no seu artigo "De quem é o corpo", o estigma da infertilidade pode levar a que 
pessoas não férteis, nomeadamente as mulheres, se sintam humilhadas e 
desesperadas, sujeitando-se a anos de investigação e tratamento, a fim de se 
tornarem mães biológicas. E... cada vez que uma mulher tem o período menstrual 
sabe que falhou de novo e a evidência do seu insucesso leva a que muitas vezes 
apresentem sentimentos de depressão e inutilidade. 

Segundo Pfeffer (Cit in Webb, 1992), a nossa sociedade estabelece a 
maternidade como a meta mais importante e fonte de realização para as mulheres 
e portanto, por definição, as mulheres, que não são férteis, são olhadas, por si 
próprias e pelas outras, como falhadas. Estes estereótipos forçam as mulheres, a 

Feminino é qualidade de género, algo que transcende o biológico e que se inscreve no plano da vivência 
constituindo o âmago da identidade sexual (Alvarez, 1995). 

25o materno compreende a relação com o diferente, que será tão mais bem sucedida quanto 
melhor tenha sido a separação do igual, primeiro objecto (ib:36) 

A distinção que Habermas apresenta entre reprodução simbólica e reprodução material baseia-se no 
princípio de que a primeira subentende as práticas da criação dos filhos, enquanto que as práticas que 
produzem alimentos e objectos seriam em si mesmas práticas de reprodução material. (Cf. Fraser). 

27 
Contudo a infertilidade no homem é um problema onde o "peso" do social se coloca mais intensamente. O 

homem não aceita que a sua virilidade seja posta em causa, e até confirmação do resultado dos estudos, a 
culpa da situação está na mulher. 
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considerarem-se vítimas e tornarem-se "doentes", nas suas tentativas de atingir 
um estado "normal" de gravidez e formarem uma família biológica. 

Na investigação que tem efectuado neste domínio, Ann Oakley (1987) refere 

que as mulheres grávidas se sentiam como "um sistema de suporte de vida para 
um feto" porque, quando uma mulher engravida, todo o interesse médico se volta 
para o feto, sendo a própria mãe ignorada (Cit in Webb, 1992). 

O que acabamos de expor corresponde a uma das faces de um poliedro 
multifacetado que esta temática encerra, problematiza. A maternidade coloca por 
vezes dificuldades à mulher, relativamente, à forma como cuidar de si e do seu 
filho, e porque não ao homem e à família, problemas esses que se repercutem, a 
nível físico, psicológico, laboral, vincados por dinâmicas estereotipadas, por 
concepções, por representações e modos de estar na vida e perante a vida, que 
têm a ver com a natureza de mulher(s), e homem(s), atravessados por questões 
do social, que influenciam de sobremaneira estilos e formas de estar na vida, 
inseridos numa sociedade que se rege por normas e leis. 

Esta função materna (Leal, 1995), pode ou não acarretar problemas para a 
mulher e/ou família, pois pode ser desejada, meramente suportada ou ser 
indesejada, levando por vezes à opção pela IVG - interrupção voluntária da 
gravidez. Do mesmo modo, o medo do parto e das experiências corporais e 
mentais a que a mulher é sujeita nesse período, bem como do significado que ela 
lhes atribui pode constituir um dilema, difícil de ultrapassar28. De considerar que o 
acto de amamentar/não amamentar, muito especialmente na relação que este acto 
implica com a beleza e estética dos seios, situação de doença física ou mental da 
mãe, dificuldades com o mamilo/seio, dificuldades da própria criança ou até 
dificuldades com o desempenho profissional em relação à adequação horário de 
trabalho/horário de mamadas29pode constituir um problema essencialmente 
emocional, afectivo. 

A aceitação, pelo homem de um novo papel na família, na medida em que 
se assiste a um maior interesse e envolvimento manifestado pelos homens/pais, 

28 
A mulher encontra na opção do parlo por cesariana muitos dos argumentos justificativos para ultrapassar 

os medos, que dè uma forma vivida, imaginada, provocam inquietude. 

29Lei 4/84 de 5 de Abril com as alterações introduzidas pela Lei 17/95 de 9 de Junho -Protecção da 
Maternidade e da Paternidade, que no artigo 12 contempla dois períodos de duração máxima de uma hora 
cada para amamentar o filho até perfazer um ano. 
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na gravidez, parto e criação dos filhos. Isto explica-se por na nossa cultura se 
estar a perder aquela imagem do pai, como o homem que não é capaz de sozinho 
tomar conta dos filhos, acreditando que só a mulher tem a capacidade de os criar, 
alimentar, lavar, vestir, corrigir e ensinar. No entanto, digamos que o homem 
precisa do cuidado maternal da sua mulher, pois tendo em atenção a época 
histórica de que provém, não lhe era ensinada a reprodução doméstica. Não 
obstante, vêem-se cada vez mais homens que cozinham, compram, cuidam dos 
filhos, até a mulher regressar, embora quase sempre como trabalho substitutivo e 
não como finalidade ou objectivo que não podem abandonar, como sucede com a 
mulher (Bento, 1993). 

A implementação jurídico-legal que assiste a maternidade/paternidade, 
como direito constitucional que proclama a igualdade entre sexos a todos os 
níveis, tem sido alterada, muito profundamente de 1976 a esta parte.30 

Reconhece-se então o direito a medidas específicas relativas à maternidade com 
o Decreto Lei n° 112/76,31 entendida como função social assumida pela 
colectividade, e o direito da criança que nasce a uma relação profunda com os 
outros. As próprias leis vão incluindo o que até então parecia ser um espectador 
passivo - o pai - nestas questões de reprodução. Só a partir de 1984 é que se fala 
expressamente em protecção da maternidade e paternidade na Lei n° 4/84. Na 
Lei n° 17/95 é alargado o tempo de licença por maternidade, contempla também o 
direito que o pai tem a usufruir de licença por paternidade, de entre outros 
motivos, o da decisão conjunta dos pais. Em caso de aborto, a mulher tem direito 
a licença sendo estipulada a duração mínima e máxima da mesma. De entre 
outros artigos contemplados nesta lei, vale a pena referir a proibição de 
despedimento da mulher em situação de gravidez, de puerpério e lactação. A Lei 
n° 14/85 permite o acompanhamento da mulher grávida durante o parto. 

Decreto-Lei n° 112/76 de 7 de Fevereiro: reconhece o direito a medidas específicas relativas à 
maternidade, entendida como função social assumida pela colectividade e o direito da criança que nasce a 
uma relação profunda com os outros. 
Lei n° 4/84 de 5 de Abril: estabelece o regime jurídico da protecção da maternidade e da paternidade. 
Decreto-Lei n° 135/85 de 3 de Maio: regulamenta as condições para o exercício da Lei 4/84, n°1, artigo 24. 
Lei n° 17/95 de 9 de Junho (altera a Lei 4/84): protecção da maternidade e paternidade. 

31 De referir que a legislação anterior à publicação do Dec.-Lei 112/76, concedia à mulher, o direito a licença 
de maternidade de 30 dias. Hoje contempla 98 dias. 
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A interrupção voluntária da gravidez - IVG, que a lei portuguesa designa por 
aborto, esteve proibida, sem excepção. Em Fevereiro de 84, a Assembleia da 
República aprovou a Lei 6/84 que altera as disposições do Código Penal 
referentes ao aborto, excluindo a ilicitude nalguns casos de interrupção voluntária 
da gravidez. 

Relativamente à educação sexual e planeamento familiar, a Lei n° 3/84 de 
24 de Março diz que o Estado garante o direito à educação sexual, como 
componente do direito fundamental à educação, também incumbe ao Estado, para 
protecção da família, promover, pelos meios necessários, a divulgação dos 
métodos de planeamento familiar e organizar as estruturas jurídicas e técnicas que 
permitam o exercício de uma maternidade e paternidade conscientes. De realçar o 
artigo 10° acerca da esterilização voluntária que a nosso ver constitiu uma 
machadada no que se entendia até aí propriedade do homem/marido: o corpo da 
mulher. Referimo-nos muito especialmente à laqueação de trompas. Agora não é 
necessária a autorização do marido. A mulher, maior de vinte e cinco anos, pode 
decidir mediante declaração escrita devidamente assinada... 

Estas leis, por direito, contemplam um sem número de aspectos que dizem 
respeito à vida da mulher, da sua saúde, dos cuidados pré natais, do homem, da 
criança que nasce e da família. Mas de facto, o que acontece? 

A mulher continua a ser segregada, preterida em relação ao homem e a 
não usufruir dos direitos que a lei lhe confere. 

Em relação à vida familiar, a mulher continua sobrecarregada pelo cuidado 
dos filhos, do doméstico, a par do desempenho profissional, acarretando-lhe uma 
multiplicidade de papéis e funções: mãe, educadora, esposa, trabalhadora, dona 
de casa... 

T Apesar da gravidez ser um fenómeno biologicamente normal, natural, não 
há dúvida que é um acontecimento excepcional na vida de uma mulher e da sua 
família, o que vai exigir um desvio na organização de valores e funções. A 
gravidez introduz novas condições de vida, o que conduziu vários autores a 
considerarem-na uma crise de desenvolvimento ou maturacional, que age como 
impulso para um período prolongado de adaptação e reorganização às mudanças 
emocionais, corporais e sociais, precisando com frequência do desenvolvimento 
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de novos mecanismos de compensação, aquisição de novos conhecimentos, 
habilidade e modificações das relações interpessoais (Bento, 1993) 

Digamos que a grávida e sua família passam por um processo de 
socialização, ou melhor, a gravidez marca um novo período de socialização, 
trazendo consigo exigências de adaptação à nova situação, que passam pela 
aquisição dos elementos do vasto código social, que regula cada uma das nossas 
vidas. 

A forma como cada mulher e sua família age durante a gravidez é 
determinada pelo seu próprio estilo de vida, classe social a que pertence, bem 
como pela cultura na qual vive. 

2.3 - Dar à Luz: Saber e Saberes 

Teoricamente o período de "formação de um corpo humano" vai desde o 
nascimento até à puberdade, ou seja até ao momento dele ser capaz de se 
reproduzir necessitando de aprendizagens que lhe permitam a independência, a 
autonomia, aprendizagens essas que têm variado no espaço e no tempo. Outrora 
a transmissão de saberes fazia-se num meio social alargado em que conviviam 
várias classes de idade e onde a família tradicional desempenhava um papel 
primordial. Aos poucos a escola vai substituindo a família e começa a haver uma 
segregação de classes, um outro modo de transmissão dos saberes. 

Assim a memória dos costumes, das tradições, das práticas e das crenças, 
do imaginário colectivo em que as mulheres tinham um papel preponderante, este 
saber oral e prático, vai dando lugar às aprendizagens feitas na escola, num 
mundo escrito. 

A educação torna-se assim num processo de aprendizagens e de 
interiorização das regras do grupo a que se pertence. Este dispositivo educativo 
está articulado com as estratégias familiares, com a sua reprodução, a sua 
sobrevivência e fecundidade. 

As maneiras de conceber e imaginar a concepção são indicativas de um 
determinado imaginário cultural que se exerce sobre o corpo e que este incorpora, 
como diz Bourdieu (1990:11) 
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"... o mundo social constrói o corpo, ao mesmo tempo como realidade 

sexuada e como depositário de categorias de percepção e de apreciação 

sexuante, que se aplicam ao próprio corpo, na sua realidade biológica." 

Apesar da importância atribuída à fertilidade, dos sortilégios, orações e 

ritos, as sociedades desenvolveram formas de limitar o número de crianças que 

uma mulher dá à luz. Desde as sociedades mais remotas até às de hoje que se 

debatem com problemas de explosão/implosão demográfica e até de ordem 

político-económica, nomeadamente riqueza e exploração dos solos em alguns 

países pequenos, para a subsistência dos seus habitantes, que se recorre a 

métodos irreversíveis de contracepção, não só feminina, como também masculina. 

Será interessante dar a conhecer a título de exemplo, que "papiros de 1550 a. C. 

ensinavam a fazer tampões32 de linho embebido em mel e em folhas de acácia 

fermentadas" (Kitzinger, 1978:62). 

Uma grande parte do que consideramos "natural" na maternidade é um 

produto da cultura - Kitzinger (1978), Martin (1989), muitos dos processos naturais 

são bloqueados por imperativos culturais nas ditas civilizações de orientação 

tecnológica. Cita-se a título de exemplo, o (ab)uso de exames e provas de 

diagnóstico, instrumentalização excessiva, actos e procedimentos que impedem o 

contacto mãe-filho a fim de que determinados protocolos e rotinas se cumpram; o 

parto transformou-se numa situação clínica que tem de ter lugar num hospital e 

não no domicílio. 

Embora a gravidez outrora pudesse constituir um período em que a futura 

mãe recebia advertências alarmantes sobre o que devia e não devia fazer, hoje a 

nossa sociedade provoca uma ansiedade igual ou ainda maior, com exames, 

cálculos e intervenções obstétricas constantes, com ritos predominantemente 

cerimoniais: rapar pêlos púbicos, clister, vestuário, posicionamentos vários, etc. 

O trabalho de parto à semelhança de muitos outros processos fisiológicos, 

nunca é totalmente "natural". Tal como o comer, o beber, o movimento físico, as 

relações sexuais, a puberdade,... a velhice e a morte, são culturalmente definidos, 

também o parto reflecte valores sociais, nomeadamente atitudes e 

comportamentos socialmente controlados do ponto de vista técnico, ético e 

Provavelmente tratava-se de um bom método: o ácido láctico, produzido pela fermentação, ainda hoje é 
utilizado nos espermicidas. 
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jurídico-legal e varia de acordo com a sociedade. Senão vejamos: a posição usada 
hoje nas culturas ocidentais para parir, não conta mais que trezentos anos. Antes 
as mulheres pariam ou de cócoras ou sentadas ou de joelhos ou de pé. A cadeira 
parideira foi usada na Babilónia, mais de três mil anos antes de Cristo, escritos 
gregos e romanos fazem-lhe referência e Sorano de Efeso descreve-a com 
pormenor. Nos antípodas, pinturas em cerâmica incas, retratam mulheres a 
parirem sentadas. Mais recentemente, iluminuras em missais da Idade Média,34 

mostram mulheres a parirem ou de cócoras ou sentadas. As mulheres de Israel 
pariam em qualquer das quatro posições citadas, de preferência de cócoras.35 Por 
estranho que pareça, este modo de nascer oferece vantagens: alarga o canal de 
parto, aumenta a força contractu do útero e o aporte de sangue ao feto e facilita a 
descida. De resto, aquelas posições não foram ainda hoje abandonadas pelos 
povos ditos primitivos. 

Também no nosso povo, há algumas décadas, como nos diz a obstetra 
Berta Nunes "as mulheres tinham as crianças de joelhos ou de cócoras... e a 
parteira aparava a criança quando ela nascia e... era de opinião que a criança 
nascia melhor e a mulher tinha menos dores se não ficasse deitada de costas na 
cama" (Cit in Almeida, 1992:43). Atribui-se ao obstetra francês François Mauriceau, a 
mudança daquelas posições para a posição deitada. Daí que, parir, antes dito 
"délivrer" passasse a dizer-se "accoucher". Pensa-se que Mauriceau defendia a 
posição deitada porque esta oferecia melhor acesso ao períneo, bem como a 
execução de manobras obstétricas. Por outro lado ele era médico da Corte de 
Luís xiv, que tinha a tara de gostar de observar mulheres a parirem. 

Recentemente, as vantagens das posições primitivas, principalmente de 
cócoras, foram cientificamente comprovadas, mas tem havido uma grande 
resistência dos obstetras do mundo dito civilizado em as aceitarem. Segundo o 
médico Ramos de Almeida, nos Açores, em Ponta Delgada, têm-se feito partos 

Pode ver-se uma destas cadeiras, bem como outros instrumentos obstétricos e materiais usados pelas 
mulheres (amuletos e outros) que traduzem uma prática baseada no senso comum, nos saberes de então, 
que suportam a existência de ritos, superstições, no Museu Maximiliano Lemos, Fac. Medicina do Porto. 

34 "Missae et Horum ad usum Fratum Minorum"(Almeida, 1992:43). 

35 
José Saramago em "o Evangelho segundo Jesus Cristo" comprova-o no seguinte texto do Êxodo: E o rei 

do Egypto fallou às parteiras das hebreas (...) E disse: Quando ajudardes no parto as hebreas e as virdes 
sobre os assentos..." (Cf. Ibidem). 
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em posição de cócoras, com bons resultados, tendo decrescido muito a 
necessidade de recurso a forceps ou a cesariana. 

Hoje, a fim de promover uma melhoria das condições do nascimento, a 
mulher tem ao seu alcance uma série de técnicas e métodos científicos que a 
podem ajudar no trabalho de parto, pois já não se justifica que o parto ocorra com 
dor. De entre os vários métodos, a Preparação para o Parto pelo Método 
Psicoprofilático é cada vez mais uma aposta. É ensinado à grávida os 
mecanismos do parto e técnicas de relaxamento procurando libertá-la da angústia 
existencial específica desse momento. Sabe-se que o medo, transmitido pela 
linguagem de geração em geração, e a expectativa da dor, transforma a sensação 
fisiológica e natural da contração uterina, numa sensação mais ou menos 
dolorosa, dependendo do limiar de dor de cada mulher. 

O ditado ou a sentença representam uma síntese dos textos sagrados, de 
certas práticas e superstições em relação à maternidade e à forma como a mulher 
vive o seu corpo, que são características, nomeadamente, de muitas aldeias e 
lugares do território português, e que, funcionaram como um verdadeiro código, de 
que restam vestígios. Assim a concepção, a gravidez, o parto, o pós parto e até o 
"período" na vida da mulher, são processos culturais, sujeitos a modas e a 
variações de comunidade para comunidade e dentro da própria comunidade, ao 
longo dos tempos. 

Assim tendo em conta as obras de autoras como: Joaquim (1983, 1994), 
Kitzinger (1978), Badinter(s/d) e Ribeiro (1990), que tão bem nos dão conta duma 
realidade baseada em representações sociais, experiência e transmissão dos 
saberes do senso comum, dos mitos e realidades, ao redor do corpo da mulher, e 
da experiência da maternidade que chegam até nós, passamos a evidenciar: 

A mudança do estatuto de solteira para casada verifica-se pelas cores do 
vestuário - que se tornam mais sóbrias, menos alegres - e pela mudança de 
tarefas, ou seja, numa viagem que ela faz no corpo social pelo casamento: " Mãe, 
o que é casar?" 

"Filha, é fiar, parir e chorar". "Casar é fiar", ou seja, o fiar dos corpos e o 
fiar das roupas estão intimamente ligados ao casamento. Contudo durante a 
gravidez não deve fiar, para que o cordão umbilical não se enrole ao pescoço da 
criança; enquanto uma mulher "fia" o corpo de uma criança, não pode "fiar" as 
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roupas. "Casar é parir" e a gravidez prepara-se desde o casamento. "Mal casada é 
a mulher que não pare", que não é fecunda, que não reproduz. 

Também a virgindade, entendida como uma virtude que traduzia a pureza 
do coração, tornou-se um objecto físico de que os homens se ocuparam e em seu 
redor teceram opiniões, usos, cerimónias, superstições e mesmo julgamentos e 
penas. Os homens acreditavam poder possuir exclusivamente e em primeiro 
lugar esta espécie de loucura, de aura acerca da virgindade das raparigas, das 
mulheres recusando-as quando não virgens. 

Em relação à concepção existem práticas de carácter religioso que visam 
ajudar a concepção, através de peregrinações, às quais se ligam os nomes dos 
santos com o poder que lhes é atribuído de fecundar a mulher. Por exemplo, 
práticas com simbolismo fálico a S. Gonçalo de Amarante, em que a mulher "roça" 
a barriga na estátua-imagem, simulando um acto sexual, no qual o santo funciona 
como substituto do marido. Acredita-se que a ingestão de chás e beberagens de 
raízes com forma de homem ou mulher, permitem respectivamente, consoante se 
queira, dar à luz um filho ou filha. Acredita-se também que factores como a 
atmosfera, a concentração em certas figuras, a imaginação e o equilíbrio físico e 
moral possam ter influência, uma vez que "Crianças geradas com luz acesa saem 
bonitas", "As mulheres enviam ao corpo das crianças as marcas das suas 
fantasias", "A imaginação pode provocar no feto monstruosidades, deficiências" e 
o "Equilíbrio físico e moral no acto sexual gera crianças fortes e sãs". 

No que concerne à gravidez, diz-se que a mulher grávida até aos três 
encobre, aos quatro quer e não pode, descobre. Outros cuidados relacionam-se 
com o facto de a grávida não poder trazer cordas ou cintos à cintura para que a 
criança não nasça com circulares à volta do pescoço ; pelo mesmo motivo não 
pode passar por baixo da corda de estender roupa; também a grávida não pode 
trazer chaves à cintura, para que a criança não nasça com lábio leporino ou fenda 
do palatino, do mesmo modo que não pode comer polvo ou coelho; não pode tocar 
em animais ou flores , nem cheirá-las pois a criança pode nascer com o corpo 

Interrogamo-nos como Joaquim (1994), sobre se a importância atribuída à virgindade será a mesma em 
todas as classes sociais, se terá o mesmo peso simbólico ou se há visões diferentes relacionadas não só 
com a virgindade, como com a menstruação. 
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marcado, por sinais semelhantes aos que foram tocados. Em relação aos desejos 
da grávida estes devem ser satisfeitos, senão a criança nasce com a boca aberta 
ou ougada. E, em relação ao prognóstico acerca do sexo da criança, se a mulher 
apresenta uma barriga redonda vai ter uma menina. 

O trabalho de parto entendido como momento doloroso para a mulher, 
constitui um acto social, veiculado a valores sociais e culturais, cujos ritos, ditos e 
preceitos se podem constatar pelas expressões "... darás à luz com dor os filhos 
..." Bíblia; "Uns golos de vinho do Porto dão força para puxar"; Parir é dor, criar é 
amor"; "O que é duro de passar, é doce de lembrar". 

O pós parto é marcado por um sem número de ditos, superstições e 
cuidados, igualmente transmitidos de geração em geração, nomeadamente: a 
mulher deve "guardar-se" no mês de parto; se a mulher não tiver as "dores de 
torta", a criança terá "dorzinhas"; trinta galinhas, uma por dia , a mulher come a 
canja, o homem a galinha; não pode lavar a cabeça, senão o parto sobe-lhe à 
cabeça; enquanto amamenta, a mulher não pode ir ao cemitério, senão seca-lhe o 
leite; as unhas da criança só devem ser roídas, de preferência pela madrinha; o 
coto umbilical é deitado ao lume para que os ratos o não apanhem, se o 
apanharem a criança será ladra - daí algumas mulheres na maternidade quando 
cai o coto umbilical, não deixarem que vá junto com os sujos, pedem para ficar 
com ele; no período de amamentação não deve dar restos da sua comida a uma 
cadela ou qualquer outro animal fêmea que esteja também a amamentar, senão 
seca-lhe o leite. 

No "período" menstrual relacionados com as actividades de vida do 
quotidiano da mulher, um certo número de cuidados estão proscritos. Não pode 
comer frutos de caroço. Não pode lavar a cabeça. Não pode tomar banho, só por 
partes. Não pode fazer bolos, porque não crescem, nem consegue bater as claras 
em castelo. Não pode ir ao cemitério. 

Os mitos, as crendices, as superstições não terminam por aqui, eles 
prolongam-se, vida fora. Muitas destas "inquietudes" ainda se mantêm por tradição 
e com um peso enorme, tornando-se por vezes difícil lidar/intervir nestas 
situações. 
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3 - EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE - UM CUIDAR FEMININO NO FEMININO 

"Cuidar" será sempre uma função indispensável à sobrevivência do ser 
vivo, e foi profundamente alterada com a eclosão de eventos relacionados com as 
evoluções tecnológicas, sócio - económicas e culturais, que geram explosão e 
dissecação de práticas de cuidados, numa multiplicidade de tarefas e actividades, 
ligadas quer a profissões, quer a ofícios. 

A denominação cuidados, tanto pertence aos "cuidados maternais", 
prestados quotidianamente, desde o início da história da humanidade, como a 
"actividades" de ofício, como de profissões - nomeadamente, cuidados de 
enfermagem, cuidados médicos... 

A prática de cuidados corresponde ao reconhecimento e ao prolongamento 
de uma função social, que em relação às mulheres, é elaborada em torno da 
fecundidade, participando em tudo o que contribui para a manutenção e 
desenvolvimento da vida. O cuidar sempre foi preocupação da mulher; cuidar de si 
- como mulher, mãe, esposa, dona de casa... - do seu clã, da sua família. Esta 
questão de género é atravessada por questões de educação, e com um grande 
peso, do poder - homem, estado, sociedade, relativamente à sua condição de 
mulher e de mãe. 

Na grávida o cuidar-se a si e o cuidar o corpo que trás dentro de si, pelas 
expectativas que representa,37 leva, como podemos constatar em Resende (1994), 
Gélis (1984), Badinter (s/d), entre outras obras, a que a mulher tenha cuidados, por 
vezes redobrados, que têm a ver com medidas de higiene - alimentar, vestuário, 
corporal, mental, de trabalho, repouso, sono -, cuidados de saúde: médicos, de 
enfermagem, e outros. 

Durante séculos o acto de gerar e parir foi encarado como algo de natural,38 

Por exemplo a mulher grávida não esclarecida é levada a fazer uma alimentação redobralda pois crê que 
deve "comer por dois". Também por mais cuidados que a mulher tenha com a gravidez, o momento do parto 
é sempre de expectativa e uma das primeiras perguntas, senão a primeira, que a mulher faz na sala de 
partos, quando nasce o seu filho é: - O meu filho é perfeito? 

38 
Onde se baseia a preparação para o parto pelo método psico-profiláctico. 
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que tinha a ver com a natureza da mulher - à semelhança dos animais - que não 
precisava de cuidados, e seguia o seu curso até ao nascimento sem praticamente 
intervenção nenhuma. Se existia, quase se limitava à ajuda no parto; esta ajuda, 
este cuidar era feito por mulheres e suportado por um saber experiencial, vivencial 
que se transmitia de geração em geração. 

Desconhecia-se a etiologia das situações patológicas que podem 
acontecer, não se dispunha da tecnologia e dos conhecimentos que permitem hoje 
detectar e intervir atempadamente, em situação de desvios "da normalidade" ou 
de complicações, e a vida da mulher e ou da "criança" corriam riscos. Eram altas 
as taxas de mortalidade e morbilidade materna, fetal e infantil.39 

Ontem, como hoje, o simples acto de dar, e ajudar a dar à luz deve ser feito 
com responsabilidade e mediante uma avaliação adequada pelo obstetra, de 
parâmetros maternos e fetais que traduzem bem estar e viabilidade com parto 
eutócico ou não. É que se não houver uma intervenção adequada, os 
"estragos"41 podem acontecer, provocando handicaps para a criança - por 
exemplo epilepsia, paralisia cerebral e outros do foro mental e ruptura do plexo 
braquial provocando distrofia, atrofia, assimetria dos membros superiores, etc.-, e 
para a mãe, acarretando problemas de vária ordem quer do ponto de vista físico, 

Taxa de morbilidade - corresponde ao conhecimento do n° de casos duma doença, em relação à 
população total em risco x 1000. 

Taxa de mortalidade materna - corresponde ao n° de mortes maternas associadas com gravidez e parto, 
em relação ao n° total de nascimentos, vivos e mortos x 1000. 

Taxa de mortalidade infantil - corresponde ao n° de mortes de crianças com menos de um ano de idade, 
por mil nascimentos vivos nesse ano. 

Taxa de mortalidade neonatal - corresponde ao n° de mortes de crianças com menos de quatro semanas 
por mil nascimentos vivos nesse ano. 

A mortalidade infantil e neonatal são índices de significado importante na apreciação da saúde da 
comunidade, correspondendo a neonatal às causas que actuam antes e no período do nascimento -
doenças da gravidez, malformações congénitas, complicações obstétricas, acidentes no nascimento -, e a 
infantil a todas as causas, incluindo as anteriores, que criam condições adversas à criança durante o 
primeiro ano de vida - falta de higiene, alimentação incorreta, exposição a infecções, ignorância ou falta de 
meios da mãe, falta de cuidados em geral. 

Taxa de mortalidade fetal - corresponde ao n° de mortes in útero antes do nascimento, em relação ao n° 
de nascimentos totais x 1000. 

(in Ferreira, 1978) 

40 
Considera-se parto eutócico, o parto normal, por via baixa, sem intervenção ou com o mínimo de 

intervenção obstétrica. 
41 

Anóxia cerebral, parto arrastado incompatibilidade feto-pélvica, morte in utero ou néo-natal, etc.; ruptura 
uterina, laceração de 3o grau, infecção, morte, etc. 
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como psíquico, como até social ao nível da família no seu todo, ou em alguma das 

suas partes e cuja recuperação pode demorar meses, anos ou nunca se 

processar. 

Hoje, entende-se que o ciclo maternal constitui para a maioria das mulheres 

uma situação fisiológica, mas está-se atento ao risco na medida em que há 

mulheres doentes que engravidam e a sua doença irá cursar com a gravidez, há 

mulheres que não estão doentes mas que se desencadeia ou ocorre qualquer 

situação patológica durante a gravidez, e que em qualquer dos casos precisam 

ser atendidas. Daí que os cuidados pré-natais visem assegurar, em qualquer 

situação, o bem estar materno e fetal dirigindo os cuidados à criança através da 

mãe, de modo a que ambos cheguem ao parto nas melhores condições de saúde. 

Contudo, hoje acorrem muitas mulheres às nossas maternidades que não 

frequentaram consultas pré-natais e também ainda ocorrem muitos partos no 

domicílio sem assistência. 

Recorremos aos estudos de Collière (1989) e Gélis (1988) para compreender 

a história da prática do cuidar, relacionada com o acto de dar à luz, de parir, de 

partejar. Convirá estudá-la e analisá-la em relação à história da mulher que presta 

cuidados e da sua evolução. 

3.1 - Do Saber Experienciado das Mulheres, à Mulher Sacralizada na 
Prestação de Cuidados 

A prática de cuidados, veiculada pelas mulheres, influenciou profundamente 

a história da humanidade e influenciou todo um conjunto de atitudes, de conceitos 

e de doença. 

O valor social das práticas de cuidados prestados pelas mulheres, liga-se 

directamente às próprias mulheres; o que fazem é determinado pelo que são, o 

que viveram, o que foram capazes de viver. O corpo das mulheres, lugar e 

expressão de fecundidade, conhece períodos de cuidados mais atentos nestes 

momentos decisivos da sua vida, que são a puberdade, a gestação, o parto, o 

nascimento. É através do seu corpo que se prestam os cuidados e daí a 

necessidade de ter conhecido no seu corpo a experiência da fecundação, do parto 

e do nascimento. Para tratar é preciso ter dado vida, ter efectuado o ciclo 
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biológico completo. Daí ser reconhecida pela experiência construída no seu 
corpo e assumida no decurso da sua vida. 

A assistência à maternidade, exclusivamente feminina, feita pelas mulheres 
de idade avançada, que tiveram experiência de fecundidade, portadoras de 
saberes experienciais, saberes informais, transmitidos por via oral, no espaço e no 
tempo, de vizinha para vizinha, de mãe para filha, não são objecto duma formação 
específica. Trata-se de um "cuidar" intuitivo. 

Ao longo dos tempos o nascimento foi regido por superstições, crenças, 
misticismo, cerimónias de tribos/raças; só nos partos difíceis é permitida a 
intervenção dos sacerdotes ou curandeiros que fazem apelo a crenças, rezas, 
divindades mitológicas, magia.... Corroborando com todo um recato natural, ao 
homem competia a identificação e reconhecimento do filho e o médico só era 
chamado a intervir em casos anormais/difíceis e quase sempre a morte acabava 
por ocorrer, pelo que parturientes, parteiras e demais pessoas evitavam o 
médico42. 

Da segunda metade da Idade Média até ao fim do séc. xix, verifica-se uma 
desapropriação dessas mulheres no acto de cuidar, pois os saberes vivenciais e 
experienciais, passam a não ter o mesmo significado. 

Os cuidados que antes eram uma actividade digna, que se dirigiam 

fundamentalmente ao corpo, passam neste momento a dirigirem-se 
fundamentalmente ao espírito. O corpo, já não é o princípio e o fim do cuidar, mas 
uma instância de mediação para cuidar o espírito, cujas práticas de cuidados 
elaboradas em termos da fertilidade continuam identificadas com a mulher de 
quem são a expressão e o símbolo, que sacraliza a "mulher" consagrada , que não 
gerando no seu corpo, renuncia ao mundo, dando à luz espiritualmente. 

A Igreja apropria-se do poder de discernir o que é bom ou mau para a alma 
e para o corpo, decide dos conhecimentos a utilizar para tratar e limita as práticas 
de higiene, o que de uma forma incisiva põe, em causa, as práticas tradicionais de 
cuidados que se fundavam na unidade do corpo e do espírito em relação com o 
universo. 

Assim ao médico estava impedida uma observação directa dos partos, pelo que não podia melhorar a 
técnica e arte de partejar, sendo preterido em relação às comadronas. 
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Assiste-se por conseguinte à origem de um outro saber, um "novo" saber -
espiritualista, inspirado na teologia dos padres e dos clérigos, a partir do qual se 
desenvolve um novo corpo de conhecimentos médicos, primeiro inteiramente sob 
a égide da igreja e, depois controlado por ela. O ensino médico na idade média 
não comporta qualquer abordagem susceptível de contradizer a doutrina da igreja. 
A prática desta nova medicina vai ser, durante muito tempo exclusividade dos 
homens da igreja. A entrada nas escolas de medicina é interdita às mulheres, 
incluindo as "miresses" - mulheres que na alta idade média exerciam oficialmente, 
nas cidades, uma medicina que foi reconhecida até ao séc. xiv (Coiiière, 1989:55). 

Inicia-se uma luta de influência religiosa e política, cujo objectivo é o de 
fazer desaparecer o poder dos adivinhos, feiticeiros, encantadores e curandeiros, 
marginalizando-os e depois condenando-os. As mulheres, principais detentoras do 
património de conhecimentos, dos cuidados ao corpo e da utilização das plantas, 
tornam-se o alvo prioritário dos ataques e da repressão da igreja, por causa da 
ameaça múltipla que representam. Estas mulheres eram consideradas impuras, 
fontes de pecado por terem um conhecimento vivido do corpo,43 tinham, como 
Deus, um poder sobre a vida e sobre a morte e detinham, muito antes dos 
monges, o saber empírico do poder terapêutico das plantas, utilizando esses 
conhecimentos na prática do quotidiano, nomeadamente ervas com virtudes 
curativas que ainda hoje se encontram entre os medicamentos modernos. 

Apesar dos quase quatro séculos de repressão sem tréguas, com o seu 
apogeu nos séc. xvi e xvn, as mulheres, apesar da condenação e difamação em 
que incorriam, continuavam a comunicar umas com as outras de forma escondida, 
nomeadamente as experiências relacionadas com a gravidez, o parto ou os 
cuidados ao recém nascido, que se mantinham domínio reservado às mulheres. 

Com o Renascimento e os Humanistas, verifica-se um grande progresso 
nas ciências médicas, surgem novas formas de pensamento e visão do mundo e 
das coisas, desenvolvendo-se o espírito de pesquisa e de investigação. Peter 

A teologia da idade média proclamava a nobreza do espírito e a baixeza do corpo; o próprio corpo é 

dividido em zonas nobres e zonas vis. O "ventre" é lugar e fonte de impureza, de pecado, está ligado ao 

diabo. A própria mulher acabava por partilhar o preconceito de se acreditar imunda, até se escondia para 

parir, quase pedia desculpa por existir, viver e realizar as condições de vida (Collière, 1989). 
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Chamberlen tentou inserir as comadronas44 no colégio dos médicos, pelo que foi 

amplamente criticado. Foi o primeiro homem a assistir a um parto na família real 

francesa, a Rainha Henriqueta (1628), resultando em "moda" entre as grandes 

senhoras da corte ter um médico a assistir ao parto. Depois o público em geral 

imitou a corte. 

Só a partir do séc. xvn se começa a aceitar homens médicos como 

parteiros. No séc. xvm os Filósofos fazem estremecer os princípios da moral e da 

religião, ao mesmo tempo que se apagam os últimos redemoinhos da caça às 

bruxas. 

Com o modelo religioso, em referência à prática de cuidados, assiste-se a 

uma subversão dos valores tradicionais, até aqui veiculados, em relação ao corpo, 

como expressão da totalidade do ser sexualizado. Este corpo concreto, lugar 

simultaneamente de prazer/desprazer, conhecedor da satisfação e do desconforto, 

do bem estar e da dor. Na medida em que as concepções que orientam as 

práticas de cuidados das "mulheres" consagradas são totalmente opostas, isto é, o 

corpo é feito de carne, é desprezível, fonte de corrupção e de pecado, só são 

possíveis os cuidados ao corpo na medida em que estes são o suporte dos 

cuidados espirituais. 

As "mulheres" consagradas são subordinadas aos que detêm o saber e o 

poder da ordem social e que lhes dizem o que devem fazer. São afastadas da 

evolução dos conhecimentos a que não têm acesso. Actuam pela graça de Deus, 

para glória de Deus e ao serviço de Deus, da igreja e dos pobres. 

3.2 - Da Subordinação da Mulher no Acto de "Servir", à Separação dos 
Poderes no Acto de "Cuidar" 

Com a dessacralização progressiva do poder político, no fim do séc. xix, 

vê-se surgir a personagem da Enfermeira, imprimindo a sua imagem à prática 

profissional dos cuidados, assentes nos valores morais e religiosos que foram os 

da "mulher" consagrada. As descobertas do fim do século, no domínio da física e 

Nome dado às "parteiras" que se distinguiram em toda a história antiga e medieval. Estas mulheres, com 
os seus saberes experienciais deslocavam-se de casa em casa, ocupando-se exclusivamente dos partos. 
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da química, permitem à medicina um avanço em relação à aplicação desses 
conhecimentos e tecnologias, cada vez mais complexas e elaboradas, para 
diagnosticar e tratar as doenças. Assim, os médicos veêm-se obrigados a delegar 
tarefas de rotina - medir a temperatura, exames de urina -, bem como certos 
cuidados médicos - cataplasmas, clisteres. Uma vez que já não os efectuam, 
então prescrevem-nos. 

As enfermeiras, neste contexto, são uma verdadeira benção para estes 
doutores. É o despontar de um novo modelo - o de auxiliar do médico. Servir é a 
base da prática de enfermagem - servir os doentes, servir os médicos, servir a 
instituição e os seus representantes. É o médico que determina, ordena a 
actividade da enfermeira. O cumprimento desta missão exige renúncia, 
esquecimento de si, vocação.45 

A partilha do saber médico com a "mulher" enfermeira - auxiliar do médico, 
pode tomar-se uma ameaça para os médicos, pelo que estes impunham a sua 
supremacia. 

A evolução da enfermagem coincide com a evolução da emancipação da 
mulher. Este processo teve, ao longo do nosso século, um desenrolar lento, mas 
firme, fundamentalmente nos últimos trinta anos. 

A criação das escolas de enfermagem no início do século, foi um marco 
importante. Contudo, não significou uma instância de saberes profissionais, mas 
sim um modelo de gestão da conflitualidade entre dois tipos de saberes: dos 
médicos, saberes de primeira qualidade, e dos enfermeiros, saberes de segunda 
apanha46. 

De qualquer forma, não podemos deixar de assinalar o registo de uma 
mudança, para melhor, acompanhando a subida do estatuto da mulher e a 

O uniforme surge, como símbolo desta renúncia: "sois revestidas de um carácter sagrado no dia em que 
vestis o vosso uniforme" (Colllière:81), como quando as "mulheres" consagradas tomavam o hábito. Vocação 
constitui de facto uma condição necessária desde o ingresso na escola de enfermagem. A exigência de uma 
dedicação, de entrega ao exercício da prática de enfermagem, é incompatível com o casamento, a 
maternidade e a vida de família, pelo que se recomenda o celibato. 

46 
como que numa relação dicotómica e complementar entre aqueles que "servem a ciência" e aqueles que 

"servem os doentes", numa correspondência de opostos entre o saber "central" dos médicos e o saber 
"periférico" dos enfermeiros (Carapinheira, 1993). 
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afirmação da enfermagem, como carreira profissional. A perspectiva do "Cuidar" 
foi evoluindo. Hoje, diz respeito não só ao corpo, ao espírito, mas a todas as 
vertentes porque o ser humano é entendido. Atende-se o indivíduo, são ou 
doente, sendo a formação dos enfermeiros apoiada num "corpus de 
conhecimentos" das ciências bio-médicas, sociais, humanas e da investigação. 
Isto é, um novo paradigma emerge em oposição a um paradigma dominante. 

No entanto, nesta relação de saberes e poderes esteve, estará porventura 
imanente, como podemos constatar, pela investigação de Carapinheira (1993), que 

"nas ideologias hospitalares, os médicos incarnam a ideologia da ciência 
(...) a ideologia da humanização resta para os profissionais, ligados aos cuidados 
subsidiários dos cuidados médicos e em ruptura com a ideologia da competência 
que assenta, sobre o poder e o prestígio, associados à formação universitária" 

(ibidem:252) 

Nesta perspectiva as enfermeiras, ligadas aos cuidados subsidiários dos 
cuidados médicos, continuam a viver uma experiência social passada sob o signo 
da discriminação. Assim, a afectividade e solidariedade das mulheres (ideologia da 
humanização) contrasta com a racionalidade e competitividade dos homens 
(ideologia da ciência). Parece tratar-se, e comungando da opinião discursiva de 
Ferreira (1987), de "uma mensagem centrada em torno do eixo do poder (em 
sentido foucaultiano, do poder microfísico, que não tem um centro mas que está 
omnipresente em todas as relações sociais). De um lado os sem-poder (as 
mulheres) e do outro os todo-poderoso (os homens). As qualidades femininas tal 
como se exprimem em actividades de apoio e suporte afectivo e espiritual ligadas 
à maternidade, à educação, são contrastadas com as masculinas, que se 
expressam em actividades de conquista e domínio ligadas à guerra, à exploração 
económica e à subordinação dos outros (sobretudo as mulheres)" (ibidem: 183). 

Um aspecto que interessa referir é que, durante séculos, a enfermagem 
relativamente ao género, manteve-se feminina. Só a partir de meados deste 
século, em Portugal, se começa a admitir homens no curso de enfermagem e em 
relação à especialização obstétrica, a partir de 1976. 
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Se atentarmos na designação dos cursos,47verificamos uma diferenciação 
na linguagem. De forma explícita, os primeiros cursos eram destinados a 
enfermeiras, mulheres. Porventura com a procura do curso por enfermeiros, 
homens, os cursos começaram a adoptar uma linguagem de tipo universal neutro, 
como que, denotando uma evolução "desgenderizadora" dos mesmos. 

Também, podemos falar de um cuidar feminino no feminino, ou seja, na 
área de intervenção em enfermagem obstétrica os cuidados dirigidos às mulheres 
são feitos por mulheres.48 Das/os especialistas formadas/os nesta área de 
intervenção, nas escolas de enfermagem, 97,6% são mulheres, 2,4% são homens. 

De realçar que as primeiras enfermeiras parteiras, em Portugal, formaram-
se nas Universidades49 e só depois esta formação passou para o Instituto 
Maternal. De notar também, que os primeiros especialistas homens aparecem 
respectivamente em: 1976 em Lisboa, 1979 em Coimbra, 1980 no Porto. 

Terá a ver com toda uma dinâmica e movimentação social que se instaurou 
com o 25 de Abril de 74? 

Neste percurso, foi necessário apostar numa formação social, profissional 
e, na sua relação com os saberes e poderes dos actores sociais intervenientes no 
processo. A luta pela não discriminação enfermeira/médico, doente/enfermeira, 

- Curso de Especialização Materno-lnfantil para Enfermeiras_ Parteiras Puericultoras (ministrados nas 
instituições do Instituto Maternal - de 1955 a 1968) 

- Curso de Especialização Obstétrica para Enfermeiras (nas Escolas de Enfermagem a partir de 1968) 
- Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica -1982 
- Curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem (CESE) Obstétrica -1995 

ESPECIALISTAS FORMADOS /SEXO NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA NAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM 
Ano Feminino Masculino Total: 

Porto 

S.João 1970/85 283 1 284 
Cidade do Porto 1986/95 110 5 115 

Coimbra 
Bissaya Barreto 1971/85 194 3 197 

Ângelo da Fonseca 1986/95 117 11 128 
Lisboa 

Calloust Gulbenkian 1969/85 380 4 384 
Ma Fernanda Resende 1986/95 175 7 182 

Total : 1259 31 1290 

Não nos foi possível recolher dados precisos acerca da formação das parteiras pelas Universidades, 
contudo é nossa intenção fazê-lo numa etapa seguinte deste trabalho. 

87 



O corpo, as experiências da gravidez e o cuidar no feminino -
Capítulo I 

Construção de uma problemática 

doente/médico, homem/mulher, passa para o campo das subjectividades inter-

-individuais, para a gestão pessoal das relações e dos afectos ao nível da relação 

micro-social, no face-a-face dos indivíduos com outros indivíduos e com as 

instituições. Como diz Ferreira (1987), 

"temos que estudar as relações sociais entre os sujeitos, os processos de 

interacção e o seu enquadramento institucional (tomando a instituição como a 

cristalização de padrões comportamentais a reproduzir socialmente)(...) Temos 

que aprender a observar o que se passa dentro da caixa preta em que a 

diferença é produzida" (ib:187). 

No entanto, por muitos ou poucos cursos, que as/os enfermeiras/os 

frequentem, assiste-se à dificuldade que têm em prestar atenção, ouvir, estar, 

comunicar com a utente, nas mais variadas situações. No campo da obstetrícia, 

talvez porque nos toca muito de perto, o confronto entre o "eu"enfermeira e o "eu" 

utente, nem sempre convivem de forma positiva. Porque se trata de uma mulher 

que está a ser cuidada por outra mulher e da relevância dos cuidados que uma 

mulher presta a outra e, porque as mulheres são muito construídas pela 

heterogeneidade, de certa forma as mulheres são controladas pelas mulheres e 

são controladas pelos homens. A aceitação e a compreensão de que a realidade é 

complexa, vivida e interpretada de diferentes maneiras, pelos diferentes actores 

sociais, corresponde a uma formação cuja postura crítica, que analisando, 

aceitando, recusando, recreando... permite "ver para além das fachadas". 

4 - EM SÍNTESE 

Neste capítulo, procuramos tecer considerações acerca das questões que 

possam contribuir para esclarecer e construir a nossa problemática de 

investigação no que concerne às preocupações teóricas que se levantam em 

redor do corpo, das experiências da gravidez e do cuidar no feminino. 

Procurou-se, em primeiro lugar, e em redor das questões relacionadas com 

o ser mulher: da construção biológica à construção social, problematizar as 

questões do masculino e do feminino atravessadas por questões de género, que 

ditam de sobremaneira os "habitus" que se (re)produzem culturalmente e que 
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ajudam a compreender a adopção de "modelos" de identificação sexual que ditam 
a vida de relação entre mulher e homem. Estas considerações acerca do 
masculino e do feminino visam compreender como os estereótipos de género 
influenciam a produção e reprodução das diferenças e desigualdades entre sexos. 

Depois, em segundo lugar, e no que respeita às questões da mulher, do 
seu corpo e da maternidade evidencia-se que o assumir e experienciar o corpo 
expressam a construção de uma sexualidade ditada pelo cultural e onde se 
sublinha também que a relação que se tem com o corpo e acerca do corpo, pode 
ser mediatizada por uma questão de pudor, como forma de controlo do e sobre o 
mesmo. Problematizam-se os aspectos relacionados com o feminino e o materno 
em que se questiona a subordinação da mulher ao seu papel de mãe e dá-se 
conta das "lutas" de algumas mulheres para o conseguirem. Também se 
problematiza as dificuldades que a maternidade coloca relativamente ao assumir-
-se uma maternidade e paternidade conscientes, dando-se a conhecer legislação 
portuguesa neste domínio. A finalizar este item, o enfoque para as experiências do 
corpo vivenciadas pela maternidade, como se de um "imaginário cultural" se 
tratasse, onde se dá a conhecer uma realidade baseada em representações 
sociais, experiências e transmissão de saberes, mitos e realidades, ao redor do 
corpo da mulher e da experiência da maternidade. 

Por último, abordamos os aspectos relacionados com a forma como a 
mulher cuida o corpo ou é cuidado, como que traduzindo um cuidar de mulheres e 
para mulheres e em cujo terreno de intervenção, há relativamente pouco tempo o 
homem médico entrou, construindo-se em seu redor um estatuto identitário de 
poderes e saberes, relativamente à enfermeira. 
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AS QUESTÕES METODOLÓGICAS DESTA ANÁLISE 

O estudo dos processos de produção do conhecimento científico, nas suas 
diferentes dimensões, torna-se imprescindível para que nos possamos apropriar 
dos instrumentos teórico-metodológicos necessários a uma abordagem/reflexão 
crítica. Neste sentido, o polo teórico assume lugar de destaque, na produção do 
conhecimento científico. 

O substracto teórico, que suporta a investigação, permite a 
operacionalização de conceitos e discussão das diferentes vertentes, por que 
pode ser a problemática "encarada", "entendida". 

Para se proceder ao desenvolvimento da investigação propriamente dita, 
entendida agora num polo técnico, procedemos à recolha de informação que 
permita a selecção/aplicação do nosso "corpus" instrumental. O polo técnico é o 
lugar da recolha, organização e sistematização da informação. Remete-nos para 
modos de investigação que não são mais do que escolhas práticas, através das 
quais, o investigador se confronta com a realidade empírica. No nosso caso 
situámo-nos, do ponto de vista metodológico, no método biográfico. 

Ao escolhermos a biografia de uma mulher - História de Vida -
pretendíamos: 

- Perceber quais os constrangimentos e interfaces que nela se cruzam. 
- Conhecer os espaços sociais onde ela interage e compreender "a síntese 

vertical da sua história social" (Ferrarotti,i 983:50), concretamente nos processos 
educativos (re) construídos. 

- Debruçar-nos sobre os "espaços" onde os processos sócio-educativos 
têm lugar e onde neles as mulheres se constroem como actores sociais. 

Parece-nos pertinente a contribuição de Boaventura S. Santos nas 
questões que hoje se colocam à produção do conhecimento científico. Refere-nos 
que no paradigma emergente, o carácter autobiográfico e auto-referencial da 
ciência é plenamente assumido. 
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A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo, que 
alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência. Hoje, não 
se trata tanto de sobreviver, como de saber viver. Para isso é necessária uma 
outra forma de conhecimento - um conhecimento compreensivo e íntimo (Santos, 
1988:5). "Hoje necessitamos de um conhecimento compreensivo e íntimo que não 
nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos" (Santos, 1988:53). 

Podemos dizer que os métodos qualitativos de investigação tentam captar o 
fenómeno de uma maneira holística e compreendê-lo no seu contexto. Enfatizam a 
imersão e compreensão do significado humano. Segundo Lincoln, são os métodos 
de eleição para qualquer tipo de investigação que enfatize a compreensão ampla e 
a visão profunda (in Cuesta, 1995). Interessava-nos produzir algum conhecimento 
contextualizado na problemática do nosso estudo, pelo que recorremos às 
histórias de vida como metodologia fundamental. Como diz Ferrarotti: 

"Une vie est une pratique qui s'approprie des rapports sociaux (les 
structures sociales), les intériorise et les retransforme en structures 
psychologiques par son activité de déstructuration-restructuration. Chaque vie 
humaine se révèle jusque dans ses aspects les moins généralisables comme 
synthèse verticale d'une histoire sociale" (1983:50). 

Parafraseando Wright Mills, há uma aposta forte neste tipo de investigação, 
numa tentativa de mudar de "lentes", de "postura", relativamente à investigação. 
Há que trazer para o campo das ciências sociais a relação entre a história e a 
biografia. 

1 - PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

Com o objectivo de tentarmos perceber as concepções e representações 
que as mulheres têm relativamente à maneira de pensar, sentir e agir o corpo, 
como o cuida e é cuidado e, outrossim, tentar perceber/interpretar as interfaces 
que na vida de cada mulher podem condicionar determinados estilos de vida, que 
têm a ver com os seus processos de socialização e formação pessoal, pensamos 
que a opção pelas Histórias de Vida no quadro da investigação que nos propomos 
realizar, melhor responde à problemática de investigação supracitada. 
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Não pretendemos confirmar/infirmar teorias, leis ou generalizações 
existentes. Não estamos à procura de irregularidades, números ou frequência de 
respostas, mas sim, à procura de uma subjectividade explosiva, de uma 
singularidade e exemplaridade. Como Ferrarotti, pensamos que uma só vida é 
suficiente, o que interessa nessa vida é a sua singularidade e que através dessa 
especificidade se pode ilustrar e perceber muitos mecanismos macro da nossa 
sociedade, num cenário que já começa a ser conhecido/explorado.50 

Pensamos que será interessante revisitar o senso comum e saberes 
experienciais através das histórias de vida. 

Também não só conhecimento, mas mais conhecimento, é o que 
pretendemos alcançar com a "recolha" de percursos, visões e trajectórias de vida 
de uma mulher que de certa forma vai dar corpo a este trabalho, cujas balizas e 
critérios de escolha foram definidos, como adiante veremos. 

Apostamos na tentativa de (re)construir. (re)contar os percursos, memórias, 
trajectórias, incidentes e experiências de vida, que a "Sara" faz, através da sua 
voz, para nos capítulos seguintes, tentarmos passar da subjectividade à 
objectivação, através da triangulação dos dados empíricos/entrevistas, que nos 
leve a uma reflexão crítica e justificativa, que nos permita a objectivação do 
conhecimento científico. 

2 - AS HISTÓRIAS DE VIDA 

2.1 - Uma Questão de Paradigmas 

O nascimento da ciência moderna acontece por volta dos séculos xvi - xvn. 
No século XIX implanta-se com todo o seu ascendente estatuto sobre qualquer 
outra forma de saber. Mas como os factos não acontecem por acaso, será 
importante fazer notar que a implantação da ciência positivista aí encontra espaço 
hegemónico, na medida em que, pelas suas características, vai responder às 
necessidades de uma burguesia, que se encontrava na altura em plena ascensão 

Assiste-se ultimamente a um pulular de estudos e discursos no que concerne às questões do corpo, do 
feminino, do masculino, a constatar pelas Conferências levadas a cabo, nomeadamente "Culture and 
Identity: City, Nation, World", 2nd Theory & Society Conference; Berlin, 10-14 August 1995. 
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e pretendia a produção de um conhecimento que fosse "utilitário e funcional" 

(Santos: 1988), conveniente à sua vontade de dominar o mundo tecnológico e 

industrial. 

Edgar Morin refere que é preciso deixar de sonhar com uma ciência pura. 

Esta concepção de ciência pura identificada pela ciência moderna, apoiava-se em 

experimentações e verificações que confirmavam sempre os mesmos resultados. 

Tentando responder às questões: O que é a ciência ou o que é a 

cientificidade, o que é científico e não-científico, a epistemologia moderna leva-nos 

a tomar consciência de um certo número de dificuldades. Perdeu-se a ilusão de 

que o conhecimento científico era um conhecimento acumulativo de verdades. A 

certeza, a exactidão cristalizam o pensamento. 

A ciência hoje não caminha no sentido das grandes verdades ou certezas. 

Umas teorias dão lugar às outras. Para Popper uma teoria é científica quando 

aceita que a sua falsidade possa ser eventualmente demonstrada; a ciência 

progride pela eliminação de erros e não pela acumulação de verdades (in 

Morin, 1982). 

"As leis têm um carácter probabilístico, aproximativo e provisório, bem 

expresso no princípio da falsificabilidade de Popper" (Santos, 1988:31). 

Este é o conflito necessário, é a refutação, é a contestação que leva o 

conhecimento a progredir, numa actividade em que se vão eliminando os erros. 

Assim, o "jogo da ciência, não é o jogo da posse e do alargamento da verdade, é o 

jogo onde o combate pela verdade se confunde com a luta contra o erro", 
(Morin, 1982:31). 

Sociedade e ciência reflectem ideologias porque ambas transmitem uma 

visão do mundo, mas que não se confundem, porque têm relações diferentes com 

os fenómenos a nível de objectividade, de observação, das experimentações, das 

verificações. 

Boaventura Sousa Santos (1988) afirma que: "a ciência moderna construi

se contra o senso comum que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência 

pós-modema procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de 

conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o 

mundo (...) Tenta pois dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se 

penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do senso comum, 
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o conhecimento vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as nossas 
acções e damos sentido à nossa vida" (ibidem:55). 

Augusto Santos Silva e José Madureira Pinto (1986) referem que as ciências 
têm sempre conteúdos ideológicos, porque assentam em pressupostos de valores. 

De facto, estes autores, por um lado reconhecem a impossibilidade de 
clivagem completa entre prática científica e senso comum, mas por outro lado, 
referem ser necessário estabelecer fronteiras entre os dois terrenos de 
apropriação do real. 

Também para Sedas Nunes (1987), a produção de conhecimentos 
científicos provoca dois tipos de leitura, um com significações ideológicas e outro 
com significações científicas, que é condicionada pelos seguintes factores: o 
campo científico vive da confluência do saber sistematizado e do não 
sistematizado (valores, ideais, etc.) que os próprios cientistas arrastam consigo e 
que têm influência na produção do saber (campo doxológico); os valores culturais 
influenciam a procura das problemáticas abordadas pela comunidade científica 
(campo axiológico); a comunidade científica é ao mesmo tempo autónoma e 
dependente do poder político e social, na medida em que estes podem determinar 
financiamentos, investigações, etc. (campo da procura social); os conhecimentos 
científicos dependem das teorias, métodos e técnicas de investigação disponíveis 
(campo epistémico). 

A Ciência Moderna constituiu-se naquilo a que Boaventura Sousa Santos 
chama de paradigma dominante. Este paradigma terá entrado em crise, porque 
hoje tem-se uma nova visão do mundo. Vive-se um período de revolução científica 
porque a ciência evoluiu e, consequentemente, mostrou os limites e as 
deficiências desse paradigma matemático, normativo, determinista. 

Assim, por ruptura, faz avançar um outro que responde agora às 
necessidades da sociedade, que também evoluiu. É uma sociedade 
industrializada, assim como a sua ciência. É uma sociedade avançada 
tecnologicamente, mas ao mesmo tempo teme "que o feitiço se vire contra o 
feiticeiro", por isso procura uma vida mais segura e melhor. É aqui que Boaventura 
Sousa Santos fala do "paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 
decente" (1988), ou seja, este paradigma que emerge não pode ser unicamente 
científico (conhecimento), mas necessita de ser também social (vida decente). 
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Assim, reúne noções como: "natureza/cultura, natural/artificial, vivo/ 
inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjectivo/objectivo, colectivo/ 
individual, animal/pessoa. Este relativo colapso das distinções dicotómicas 
repercute-se nas disciplinas científicas que sobre elas se fundam" (Santos, 1988). 

Esta concepção de paradigma emergente toca no esbatimento de fronteiras 
entre o saber e o não saber, bem como na dicotomia entre ciência e ideologia ou 
senso comum, toca na pluralidade de métodos, na aproximação entre ciências 
sociais e ciências da natureza, assim como no encurtamento da distância entre 
sujeito e objecto. 

Neste contexto as Histórias de Vida, no sentido do termo, implicam 
necessariamente uma ruptura em relação aos métodos antigos, tradicionalistas 
(Ferrarotti.1983). Situam-se num Paradigma Qualitativo, que opõem a sua 
intencionalidade ideográfica à intencionalidade normativa e nomotética da ciência 
positivista. 

O método biográfico invalida a universalidade da proposição aristotélica: "II 
n'existe pas de science qui ne soit science du général" (ibidem:55); uma 
antropologia social que considera cada homem como a síntese individualizada e 
activa de uma sociedade, elimina a distinção entre o geral e o particular do 
indivíduo. Se nós somos, se cada indivíduo representa a reapropriação singular do 
universal social e histórico que nos circunda, nós podemos conhecer o social a 
partir da especificidade irredutível de uma praxis individual, como que significando 
ver o universal através do singular, descobrir o geral através do particular, 
procurar o objectivo no subjectivo (ibidem: 51,55). 

Podemos então considerar que os fenómenos macrossociais estão 
incorporados na nossa história de vida, por isso a partir dela podemos apreendê-
los. Reler o passado, o vivido e dar-lhe sentido é o papel da biografia. 

O método biográfico, contrapondo o conhecimento ideográfico ao 
conhecimento nomotético, revalorizando metodologias intensivo-qualitativas em 
contraponto com a dominância das extensivo-quantitativas, move-se num cenário 
do individualismo ou segmentarismo subjectivista contemporâneo, que irrompeu 
num período também culturalmente mais pluralista, ao lado de outras tendências 
típicas do virar de século das sociedades do capitalismo avançado (Conde, 1993). 
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As Histórias de Vida, há muito praticadas na antropologia, embora nem 

sempre em conjunturas fáceis, conheceram uma reentrada triunfal nas ciências 

sociais desde finais da década de 70, depois de trinta anos de relativo abandono. 

Trata-se de uma reentrada, que decorreu sob a égide da diversidade teórica e 

empírica, por serem várias as tradições que a usam para variados objectos de 

pesquisa. Sob a égide da transversalidade disciplinar, porque à biografia aderem, 

além da sociologia e da antropologia, a psicologia, a história e a demografia 

(Conde: 1993). 

As histórias de vida surgem numa tentativa de construir uma ciência, 

trazendo o "tecido" da vida do sujeito para o campo social, através da escrita, 

como testemunho, com intenção de valorizar estas vidas naquilo que têm de 

singularidade, de exemplaridade, para lhes dar visibilidade. 

Podemos considerar as histórias de vida como uma metodologia de 

investigação que se enquadra numa ciência social "humanista", caracterizada por 

uma intencionalidade ideográfica, centrada no homem, que faz juz à interioridade e 

subjectividade do indivíduo, que tenta interpretar, compreender, descrever e 

observar os fenómenos, é imaginativa, indutiva e aplicada (Piummer,i983). 

As histórias de vida 

"trazem ao cimo os protagonistas da história vivida e assim voltados para a 
história do vivido, praticamente todos os autores dos que mais se referem ao 
método biográfico, reconhecem na biografia um estatuto particular (...). Na 
realidade reflectem, com maior ou menor alcance, sobre todo um paradigma de 
conhecimento com implicações várias. Assim, o renascimento do interesse pelo 
método biográfico em sociologia, com extensão às outras ciências sociais, parece 
corresponder a uma orientação teórica e epistemológica global, que feita embora 
por caminhos diversos tende a convergir num mesmo movimento de retomo ao 
sujeito da acção social" (Conde, 1993:40). 

O método biográfico pretende uma sensibilização para a perspectiva 

daqueles que não tiveram voz nas ciências sociais, corresponde à face oculta que 

as ciências sociais hegemonicamente esconderam, tornaram invisíveis como que 

fazendo explodir dentro das ciências sociais a diversidade. 

Nesta perspectiva o que se pretende é chegar à subjectividade (Plummer) 

que tem a ver com os sentidos, sentimentos, visões específicas. Este é um 
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elemento chave importante. Mas Plummer considera também importantes outros 

elementos nomeadamente a experiência, o envolvimento, a implicação e a não 

recusa nesta forma de ciência do papel político e moral, de modo a haver menos 

exploração, opressão e injustiça e mais criatividade, diversidade e igualdade. 

Para Finger, o método biográfico valoriza uma compreensão que se 

desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação a vivências e experiências 

que tiveram lugar no decurso da sua história de vida. 

Pineau (cit in Nóvoa,i988) considera as histórias de vida como um método de 

investigação-acção, que procura estimular a auto-formação, na medida em que o 

esforço pessoal de explicitação de uma dada trajectória de vida obriga a uma 

grande implicação e contribui para uma tomada de consciência individual e 

colectiva. 

A maioria dos autores que hoje utilizam a abordagem biográfica, virando as 

costas a preocupações quantitativas, esforçam-se por defender a contribuição 

qualitativa e alguns retomam por sua conta a posição de Sartre do "universal 

singular (Dominicé,i988). Para Ferrarotti, é necessária uma renovação 

metodológica tornada inevitável pela crise generalizada dos instrumentos 

heurísticos da sociologia, que assegure a construção de métodos de investigação 

que possibilitem um novo conhecimento sobre o homem social (in 

Finger;Nóvoa: 1988). Franco Ferrarotti em "A autonomia do método biográfico" evoca 

os debates que marcaram a consolidação da biografia como método autónomo de 

investigação das ciências sociais. 

2.2 - Fundamentação Epistemológica e Metodológica do Método 
Biográfico51 

A utilização do método biográfico surge no final do século XIX na Alemanha, 

sendo aplicado pela primeira vez de forma sistemática pelos sociólogos 

americanos dos anos 20 e 30 - escola de Chicago. 

De entre os vários autores, a nossa opção recai sobre Franco Ferrarotti, não só porque dominamos 
melhor o francês, como melhor responde, como contributo para o desenvolvimento da nossa investigação, 
no que concerne aos aspectos inovadores da sua análise, muito especialmente o relevo posto na 
"subjectividade explosiva" das histórias de vida. 
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Pela crescente valorização como metodologia alternativa, cada vez mais 
encontra eco na comunidade científica, na medida em que vai questionando a 
metodologia clássica das ciências sociais, no que concerne à objectividade e 
intencionalidade nomotética da ciência moderna. 

Apesar de não ter sido "pacífica" a sua aplicação, dadas as polémicas 
verificadas do ponto de vista epistemológico e metodológico, conseguiu o estatuto 
científico esperado, afirmando a historicidade imanente a todo o facto social e a 
sua especificidade irredutível da qual só uma intencionalidade ideográfica pode 
dar conta. 

A biografia parece implicar a construção de um sistema de relações e a 
possibilidade de uma teoria não formal, histórica e não concreta da acção social. 
Como nos diz Ferrarotti (1988) as pessoas querem compreender a sua vida 
quotidiana, as suas dificuldades e contradições, as tensões e problemas que esta 
lhes impõe. Existe, assim, uma ciência das mediações que traduz as estruturas 
sociais em comportamentos individuais ou microssociais, pois a sociologia clássica 
é impotente para compreender e satisfazer esta necessidade de uma 
hermenêutica social do campo psicológico e individual. 

A perspectiva clássica desta metodologia foi posta em questão ao tomar-se 
contacto com a obra de F. Ferrarotti (1983) em Histoire et Histoire de Vie, 
caminhando-se assim para a autonomia do método biográfico. Entretanto 
passaram-se muitos anos de permeio, justificando-se aqui a questão: - que 
percurso, que utilização fizeram os sociólogos das biografias? 

O método biográfico (Ferrarotti, 1988) situa-se numa encruzilhada da 
investigação teórica e metodológica das ciências do homem e, apresentou-se 
como uma aposta "escandalosa" científica, ao pretender atribuir à subjectividade 
um valor de conhecimento, em que os elementos quantificáveis de uma biografia 
são geralmente pouco numerosos e marginais, eles são sim, de natureza mais 
qualitativa. 

A sociologia não aceitou o desafio que lhe era lançado por esta diversidade 
epistemológica - subjectivo, qualitativo, alheio a todo o esquema hipótese-
verificação -; que se projectava à partida fora do quadro epistemológico 
estabelecido das ciências sociais, e fez tudo para reconduzir o método biográfico 
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para o interior do quadro tradicional, anulando-lhe completamente a sua 

especificidade heurística. Este 

"empobrecimento epistemológico da biografia traduziu-se frequentemente na sua 
redução a um conjunto de materiais biográficos justapostos. A biografia não 
passa do veículo e suporte concentrado de informações de base, que não teriam 
qualquer valor nem significado. Segundo a expressão corrente, de uma série de 
biografias "extraem-se" elementos, problemas, hipóteses e informações (...) e 
mais tarde, utilizam-se "para saber", não as considerando como um saber 
organizado, mas como um saber crítico que é preciso aprender a decifrar" 
(lbidem:22,23). 

Continuando a falar do seu percurso, este empobrecimento assumiu ainda 

uma forma mais sofisticada ao ser reduzida a biografia a uma simples "fatia da 

vida" social utilizável, como exemplo, caso, ou ilustração, num quadro 

interpretativo situado a um nível mais elevado de abstracção (ibidem). 

Aconteceu que à negação epistemológica da subjectividade correspondeu 

um outro problema metodológico - a representatividade de uma biografia - e 

assim, as dificuldades colocadas pela "representatividade" das biografias 

empurram os adeptos deste método para uma abordagem mais redutora: a 

metodologia biográfica estrutura-se no modelo estatístico da amostragem em que 

a "riqueza" da qualidade do material biográfico perde importância, relativamente à 

sua simples representatividade estatística. 

A biografia comparada à entrevista não estruturada, apenas se diferencia 

dela pela sua vivacidade e acento diacrónico e transforma-se frequentemente num 

relatório de acontecimentos, numa ficha sociológica coisificadora (ibidem:25). 

Poderemos enquadrar a abordagem que tem sido feita até agora numa 

perspectiva clássica no recurso às Histórias de Vida, cujo caminho metodológico 

foi posto em questão por Ferrarotti, "autor de tradição marxista e inspiração 

existencialista" (Conde.1993). Este procurou estabelecer/irromper com a autonomia 

do método biográfico, argumentando em torno da sua relevância e contribuição 

para uma renovação metodológica, que passa pela crítica às perspectivas 

dominantes nas ciências sociais, isto é, às correntes positivistas, enfatizando os 

materiais primários e a sua subjectividade explosiva, bem como, a sua pregnância 
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subjectiva no quadro de uma comunicação interpessoal complexa e recíproca 
entre o narrador e o observador. 

Todas as narrações relatam uma praxis humana na medida em que cada 

indivíduo se apropria das relações sociais, interiorizando-as e voltando a traduzi-

las em estruturas psicológicas por meio da sua actividade desestruturante -

reestruturante (Ferrarotti,i988). 

O indivíduo, pela sua praxis, singulariza nos seus actos a universalidade de 

uma estrutura social. Pela sua actividade destotalizadora/retotalizadora 

individualiza a generalidade de uma história social colectiva - é este como diz 

Ferrarotti o paradoxo epistemológico que nos propõem o método biográfico. 

Ferrarotti fala em ruptura quando 

"pretende que a investigação constitua um "compromisso crítico" face aos que 

têm sido marginalizados na história. "Compromisso que procura balizar por duas 

preocupações. Por um lado distanciando-se de uma retórica que, em nome de 

"afirmar que com as histórias de vida se trata de dar a palavra aos condenados 

da história", se deixa arrastar por "graus de emotividade que ultrapassa o tolerável 

(...) sem uma clara distinção entre preferências pessoais e aquisições científicas". 

Por outro lado, este compromisso crítico é também balizado por uma recusa de 

"violar os espaços secretos daqueles que mais têm sido assediados por 

sociólogos, antropólogos, técnicos de estatística, assistentes sociais: os pobres, 

os marginais, as "tribos primitivas", os "povos subdesenvolvidos", percepcionados 

por aqueles como objectos ideais de pesquisa "por não terem nenhuma 

capacidade de exercer represálias"" (in Araújo, 1991:36). 

Propõe que se "parta da subjectividade explosiva das histórias de vida a 

fim de poderem originar-se novos modelos interpretativos que quebrem o círculo 

de teorias confirmadas e confirmação de teorias" (in Araújo, 1991). 

Assim sendo, admitimos que as histórias de vida podem constituir-se num 

instrumento metodológico fecundo ao revelar as potencialidades do indivíduo, 

potencialidades impensadas ou mesmo invisíveis, através da sua biografia, ao 

mundo dos valores, da experiência, do vivido. 
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3 - O PERCURSO METODOLÓGICO 

Inicialmente tínhamos pensado estender a nossa investigação a cinco 
mulheres, nomeadamente: uma mulher cigana, uma mulher prostituta, uma mulher 
do campo, uma mulher da cidade e uma mulher enfermeira, pela diversidade, 
pensámos nós, de discursos que seria possível produzir a partir dos sentidos que 
as mesmas atribuem à sua situação de mulheres, à forma como representam a 
sua relação com os espaços onde se movimentam e às subjectividades que 
constroem na sua "praxis totalizante" (Ferrarotti,i983). 

Dado o pouco tempo de que dispomos para a realização da investigação, 
achamos incompatível e não exequível a realização de um trabalho desta índole, 
pelo que consideramos que o mesmo venha a constituir uma aposta na 
continuação da investigação agora encetada. 

Ficámo-nos somente pela História de Vida de uma mulher. Foi com muito 
custo que aceitamos esta limitação, mas para uma inexperiente na adopção desta 
metodologia de investigação, pensamos que foi um bom começo, pelas 
expectativas e motivação que este trabalho implicou. 

Foi um percurso que se foi definindo na base da construção/ 
, /reconstrução/construção até à focalização do objecto de estudo. Para tal, foram 
extremamente importantes os contributos de trabalhos levados a cabo neste 
domínio, por Araújo (1995), Magalhães, Fernandes e Oliveira (1991) 

3.1 - Porquê "Sara" 

Preocupava-nos a escolha de uma mulher, cuja história de vida pudesse 
fazer luz na problemática que nos propúnhamos estudar, e nos fosse possível 
debruçar sobre os "espaços" onde os processos sócio-educativos têm lugar e 
onde neles mulheres e homens se constroem como actores sociais. 

Assim, apresentamos as balizas e critérios de escolha que direccionaram a 
nossa opção: Uma, qualquer mulher52, com experiência de maternidade, pelo 

Isto é, não se definiu propositadamente, origem e nível social. 
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menos de duas vezes, em que a última seja muito próxima deste estudo e, com a 
qual fosse possível uma relação empática. 

Assim, apareceu Sara, fruto de um contacto, informal, num dos corredores 
de um hospital, num serviço de obstetrícia, que aceitou o nosso desafio. 

É uma mulher, de 34 anos de idade, com uma experiência de vida 
marcadamente citadina, licenciada em Biologia, professora e mãe de três crianças, 
a última das quais tinha acabado de nascer quando iniciamos o nosso estudo. 

De salientar a coragem e generosidade da Sara ao deixar-se "auto-retratar", 
na medida em que permitiu dar a conhecer o "iceberg" que constitui a sua vida, 
pela vinda à "tona" de histórias, acontecimentos que pensava estarem imersos e 
que (re)viveu de uma forma mais ou menos agradável, mais ou menos dolorosa. 

3.2 - (Re)construir uma História de Vida 

Tarefa difícil que exige uma envolvência de ambas as partes, neste 
processo investigativo. 

Para o investigado é um (re)viver o passado presente, mais ou menos 
distante, reflectindo sobre momentos existenciais que, em situação alguma se 
parou para pensar. 

Para o investigador, uma certa dose de afastamento, para evitar o 
enviesamento decorrente da sua própria afectividade. 

3.2.1 - As Entrevistas 

A entrevista é uma das técnicas mais comuns na investigação empírica 
realizada pelas diferentes ciências sociais. 

Consiste no estabelecimento de uma relação face a face e implica uma 
situação dinâmica e uma interacção verbal. 

Concordando com Quivy (1992), este processo de comunicação e de 
interacção humana, permite ao investigador retirar das suas entrevistas 
informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados, permitindo uma 
verdadeira troca em que o entrevistado exprime as suas percepções de um 
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acontecimento ou situação, as suas interpretações ou as suas experiências, sendo 
o investigador um facilitador/orientador comunicacional. 

As principais vantagens que podemos apontar prendem-se com: 

- O grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos 

- A flexibilidade e a fraca directividade do dispositivo que permite recolher 
os testemunhos e as interpretações dos interlocutores, respeitando os seus 
próprios quadros de referência - a sua linguagem e as suas categorias mentais 
(ibidem). 

Segundo Ann Oakley (cit. in Magalhães, 1995:69), os manuais de metodologia 
enfatizam: 

"a) O seu estatuto como um instrumento mecânico de recolha de dados; 
b) A sua função como uma forma especializada de conversação na qual 

uma pessoa faz as perguntas e outra dá as respostas; 
c) A caracterização dos/as entrevistados/as essencialmente como 

indivíduos passivos. 

d) A redução dos/as entrevistadores/as ao papel de perguntar e de 
promover a relação". 

Segundo a autora, nestas publicações são predominantes duas tipificações 
distintas, embora a disjunção entre as duas nunca seja comentada. Numa, o 
entrevistador é um "sistema combinado de fonógrafo e gravador": quer o 
entrevistado quer o entrevistador são participantes despersonalizados no processo 
de pesquisa. Na outra, o entrevistador é tipificado como psicanalista: a relação do 
entrevistador com o entrevistado é hierárquica e é o corpo de saber especializado 
que o entrevistador possui, que permite que a entrevista seja conduzida com 
sucesso. 

De entre as variantes da entrevista, a entrevista semi-directiva ou semi-
dirigida é porventura a mais praticada em investigação social, sendo que a nossa 
opção recai precisamente nesta tipologia. 
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3.2.2 - Logística da acção 

Este tipo de entrevista é orientada no sentido de que não é nem 
inteiramente aberta, nem encaminhada para um grande número de perguntas 
precisas. 

O entrevistador pensa no guião de entrevista e elabora uma série de 
perguntas-guia, relativamente abertas e a propósito das quais espera receber 
feedback. Este guião de entrevista foi construído de acordo com determinadas 
preocupações da investigação, de forma não sistematizada e em caderno de 
notas. 

O entrevistador não coloca necessariamente todas as perguntas pela 
ordem que foram formuladas; tanto quanto possível deve deixar-se o entrevistado 
falar abertamente, com as palavras que desejar e na ordem que lhe convier. 

O papel do entrevistador será o de reencaminhar a entrevista quando tende 
a decair naquilo que se pensa não ter "interesse"(?) e de colocar perguntas às 
quais o entrevistado não chega por si próprio. 

Também tivemos o cuidado de não intervir de forma ajuizadora de atitudes, 
relativamente ao que estava a ser contado. 

Como a preocupação metodológica da nossa investigação se prende com a 
análise de uma história de vida, as nossas entrevistas tiveram em média uma 
duração de 3 horas, divididas em cinco sessões em que, com a excepção da 
primeira, as restantes entrevistas foram gravadas53. 

Tentamos evitar respostas precisas a perguntas precisas, e esforçámo-nos 
por fazer o menor número possível de perguntas, de modo a que a comunicação 
fosse fruto de um pensar mais profundo. 

Apesar do não interromper constituir uma regra de ouro, de quando em vez, 
ou porque os "espaços", "pausas" na comunicação tendiam a prolongar-se em 
tempo, ou porque se tornava necessário facilitar e/ou entender a livre expressão 
da entrevistada, fomos levados a intervir, a dar aquilo que frequentemente se 

A entrevistada na segunda entrevista (que corresponde à primeira entrevista gravada) referiu que o 
gravador a inibia um pouco, mas aconteceu mais no início da conversação, porque depois demonstrou 
"ignorar a máquina. 
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chama de "empurrão": estimular a memória, fornecer pistas, evitar pausas 
prolongadas... nomeadamente: 

"Por aquilo que a Sara me disse, na última vez..." 
"E fazer bolos" 
"Não conseguia controlar?" 
"Faria depois?" 
"Não sei se quer falar do que a levou a fazer..." 
"Retomando o problema da educação religiosa a Sara disse-me que..." 
"Já temos conversado bastante, mas hoje gostava que me fornecesse elementos..." 

Também reparámos que expressões como "sim, sim", "não, não", 
"pronto/s", "ai", muitas vezes desempenhavam uma função fáctica, emotiva ou 
expressiva na comunicação oral. Veja-se por exemplo: 

"Ai, não, uh... nem por isso, a pessoa tem um bocado..." 
"Não era estranha, não é?" 
"Começa já por aí, não é?" 
"Ah, sim, sim, mas a isso ainda acho o menos..." 
"Sim, ali não, não têm cuidado nenhum..." 
"Aquilo que me caiu assim um bocaaado..." 
"Sim, não, acho, acho..." 
"Não, sim, sim eu sei. Acho que não muito, eu não tive assim, não me lembro de ter tido 

assim grandes, pronto, assim muitas paixões, talvez não sei, depois disso..." 
"Sim, sim, ai os meus poemas não são..." 
(pausa) "Sei lá, nunca pensei nisso, nas outras mulheres que eu vejo não sei, ah! (pausa) 

acho que o que eu gosto, pronto, assim..." 

Daí que na análise qualitativa que fizemos, tivemos em conta os segmentos 
de discurso semanticamente significativos, não atribuindo a estas expressões real 
significado, uma vez que serviram à entrevistada de "muleta" na organização do 
seu pensamento ou permitiram voltar ao discurso que efectivamente lhe 
interessava manter. 

Após o contacto ocasional, havido com a Sara, num serviço de obstetrícia 
desta cidade, combinámos que a primeira entrevista seria em sua casa. 

Nesta primeira entrevista, embora com cariz informal, pretendeu-se e 
seguindo a perspectiva de Plummer, acentuar a necessidade de dar formalidade a 
este encontro, pois permite que haja um entendimento mútuo e uma noção de 
implicação de ambas as pessoas: entrevistado, entrevistador. Assim, e após a 
apresentação, procedeu-se à informação/exclarecimento acerca do trabalho em 
curso e o que se esperava em termos de contributo, relativamente à "personagem 
central" que a Sara passaria a constituir, e à "celebração de contracto" que tinha 
em conta os seguintes aspectos: 

- Disponibilidade para colaborar com o investigador 
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- Onde e como vão decorrer as entrevistas 
- Autorização para gravar as entrevistas 

-Garantia de anonimato e confidencialidade através da substituição de 
nomes de pessoas, instituições e terras 

- Possibilidade de controlo por parte da entrevistada no acesso ao 
documento que constitui a sua história de vida, uma vez que não pertendiamos 
usá-la como objecto de investigação sem que pudesse ter algum controlo. 

Como a nossa entrevistada falava muito depressa, este facto constituiu 
alguma dificuldade na transcrição do discurso oral para o escrito, pelo que os 
espaços em branco das duas primeiras entrevistas, foram completados com a 
Sara depois de passadas no computador, recorrendo-se ao gravador para melhor 
compreensão de determinadas "passagens" no discurso. As duas últimas 
entrevistas, ainda no rascunho, foram corrigidas, também, com a Sara. Daí que, 
quando se passou para o computador, os espaços em branco não apareciam, 
implicando assim um texto mais limpo. 

Após a análise efectuada das entrevistas devolvemos o texto à Sara por 
forma a poder verificar se os sentidos que atribuímos ao discurso correspondiam à 
análise feita. 

3.2.3 - Sara: ser mulher, ser mãe - uma história vivida 

- Fases da construção desta história 

Depois de atendermos aos aspectos técnicos da recolha de material, 
cumpre-nos agora saber o que fazer com o material recolhido. Esta é uma etapa 
muito importante na elaboração de uma História de Vida e várias são as fases a 
percorrer para o tratamento desse material. De referir que nos enquadramos na 
proposta apresentada por Poirier et ai (1989). Assim: 

1 - Transcrição integral e não comentada do material bruto recolhido 
A transcrição da primeira, terceira e quarta entrevistas gravadas foi 

feita, primeiro à mão, tipo rascunho e só depois para o computador. A transcrição 
da segunda entrevista foi feita directamente, por sistema ditafone, para o 
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computador. Quer numa situação quer noutra foram deixadas margens largas e 
espaços em branco para as palavras que não conseguíamos compreender. 

2 - A releitura 

Trata-se agora de conferir a palavra emitida oralmente, pelo 
gravador, com a palavra já então escrita, completando-se os espaços em branco. 
Esta releitura de controle é indispensável. 

3 - A limpeza do texto 

Esta fase comporta várias actividades, desde a nova leitura à 
eliminação das intervenções do investigador, das interjeições, repetições inúteis e 
sem sentido, o restabelecimento da ordem dos termos, até ao rectificar da 
pontuação e colocação das maiúsculas. 

4 - Organização da narrativa 

Nesta fase vamos "arrumar" o discurso, ou seja, fazer a junção das 
narrações discursivas de uma mesma situação colocando-as segundo uma ordem 
cronológica e/ou temática. A ordem temática implica uma análise de conteúdo 
retirando do "corpus" escrito as categorias e organizando os dados em ideias-força 
ou ideias-chave eventualmente essenciais. 

Servimo-nos da análise de conteúdo como instrumento de organização do 

texto de modo a sistematizar as questões e ideias referidas nas entrevistas. 

5 - É habitual que a apresentação de texto se faça na primeira pessoa. 
Pode utilizar-se notas em pé de página, deixar entrelinhas e margem 

suficientes que permitam anotações/inserção de elementos complementares. 
6 - Apresentação definitiva da História de Vida 

Cuidados com a mancha do texto, adoptando uma entrelinha e uma 
margem normais. Realizadas estas tarefas de tratamento da História de Vida, 
procedemos à relação entre esta e a teoria, no dito vai e vem dialéctico, 
abrangendo os espaços mediadores que conceptualizamos como socializadores: a 
escola, a família, a maternidade, as instituições. 

Na categorização, utilizamos excertos da História de Vida que identificamos 
com o símbolo (Hi Vi), seguido da página em que se encontra a referida citação. 

107 



Capítulo II 
As questões metodológicas desta análise 

3.3 - A Análise de Conteúdo 

Ao recorrermos na nossa investigação empírica às entrevistas, estava 
subjacente que a análise de conteúdo constituiria um instrumento privilegiado na 
medida em que como refere Vala, este método permite a "desmontagem de um 
discurso e a produção de um novo discurso através de um novo processo de 
localização, atribuição de traços de significação, resultado de uma relação 
dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições 
de produção da análise" (1986:104). 

Deste modo a construção dos resultados dará conta desta complexidade 
objectivando as representações, estratégias, intenções do autor do material em 
estudo, tentando desocultar as estruturas e relações sociais em que se 
contextualiza a sua elaboração. 

Assim, os elementos de informação e reflexão que emergem da 
comunicação da nossa entrevistada, constituem os discursos que "servirão de 
materiais para uma análise sistemática de conteúdo que corresponde às 
exigências de explicitação, de estabilidade e de intersubjectividade dos processos" 
(Quivy, 1992:196). 

Sendo a análise de conteúdo um "conjunto de técnicas de análise das 
comunicações" (Bardin, 1977:31), iremos usar na investigação em curso a análise 
categorial. 

Hogenraad (1984) define uma categoria como um certo número de sinais 
que representam uma variável na teoria do analista. Neste sentido, uma categoria 
é habitualmente composta por um termo-chave que indica a significação central do 
conceito que se quer apreender e de outros indicadores que descrevem o campo 
semântico do conceito (in Vala, 1986:110). 

A construção de um sistema de categorias pode ser feita à priori ou à 
posteriori; ou ainda através da combinação destes dois processos - que foi o 
nosso caso. 

Comungando da opinião de Jorge Vala afirmamos como ele que: 
"Se do ponto de vista do valor substantivo de uma análise de conteúdo, a 

escolha das categorias é talvez o momento mais delicado, do ponto de vista do 
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analista a escolha das unidades de análise e a sua identificação é sem dúvida a 
tarefa que mais dificuldades operacionais suscita" (1986.113). 

A análise qualitativa é indutiva e aberta, o seu objectivo é gerar conceitos 
ou categorias (Bryman e Burgess:l994) oferecendo uma representação 
"compreensiva" e narrativa do mundo (in Cuesta, 1995:12). 

Ao terminarmos este capítulo sobre as questões metodológicas desta 
análise não podemos deixar de referir que os produtos da investigação qualitativa 
vão em suma ampliar o nosso conhecimento sobre significados, experiências e 
processos que nos permitem uma melhor compreensão do mundo que nos rodeia. 

Parafraseando O'Brien (1993), se pensamos que o objectivo da ciência é o 
de cerrar a ambiguidade e limitar o número de possíveis explicações sobre o 
mundo, o enfoque qualitativo não alcança esta meta. Porém, se cremos que o 
objectivo da ciência é o de abrir a compreensão mútua, e promover a tolerância e 
sensibilidade face a outras formas de descrever e explicar os acontecimentos, a 
metodologia qualitativa contribui eficazmente para este objectivo (Cuesta: 19). 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

CONSTRUÇÃO FEMININA DA NOÇÃO DO CORPO E DAS EXPERIÊNCIAS DA 
GRAVIDEZ 

O que define a mulher não é só a sua "natureza" biológica mas a relação 

desta dimensão com o cultural, num diálogo entre natureza e cultura, entre o 

biológico e o sociológico. Há momentos em que o biológico quase se impõe ao 

cultural, mas a forma como a sociedade lida com este facto é cultural. A mulher 

expressa a sua identidade de género através do seu corpo, que se vai construindo 

paulatinamente desde a concepção. Este corpo é modelado e/ou modelador de 

por/outros corpos, cujos significados modelado/modelador, podem provir tanto de 

saberes como de poderes que designaremos de "modos de produção do poder 

social" se atentarmos na linha de Boaventura Sousa Santos (1987), ou dos 

"espaços de mediação social", se na perspectiva de Ferrarotti (1983). Discursos 

que achamos interessantes para o nosso trabalho, pela possibilidade de análise 

que comportam na medida em que vivemos e cuidamos o corpo através de "filtros" 

que temos da própria realidade numa dialéctica interrogativa: é o corpo que 

determina o social ou o social que determina o corpo? 

Procuraremos na incursão através da história de vida da Sara, e da 

conceptualização teórica que criamos, tornar visível discursos que uns e outros 

construíram. 

Um pouco na senda de Santos (1987), consideramos que determinados 

saberes e poderes, nomeadamene o poder social, poder individual, poder da/na 

família entre outros, estão diluídos na imensa teia das relações entre os 

indivíduos. A proposta de Santos baseia-se no facto de que, e passamos a citar: 

"as sociedades capitalistas são formações ou configurações políticas constituídas 

por quatro modos básicos de produção de poder que se articulam de maneiras 

específicas" (ibidem:657) na sua relação com os espaços estruturais em que nos 

movimentamos e que designou de doméstico, de produção, da cidadania e 

mundial. Se repararmos esta perspectiva articula-se, complementa-se com a de 
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Ferrarotti (1983), na medida em que, para este autor, o caminho heurístico de vai e 
vem da biografia ao sistema social, do sistema social à biografia, implica uma 
teoria e uma tipologia das mediações sociais e, como diz Sartre, "uma hierarquia 
destes espaços de mediação" (cit. in Ferrarotti, 1983:61) que exprimam a relação 
dialéctica entre a sociedade e um indivíduo específico, ou seja um colectivo social 
e um universal singular que se esclarecem reciprocamente. Esses espaços 
situam-se ao nível das relações de produção e das estruturas político-sociais que 
podem condicionar o indivíduo particular nas suas relações humanas, se se tiver 
em conta as linhas de poder e de comunicação, as normas e sanções, as 
modalidades e redes de interacção afectiva existentes nesses espaços/grupos. 
Todos estes grupos - restritos ou primários - como a família, grupos de pares, de 
classe, de trabalho, de amigos, culturais, de vizinhança, etc, participam ao mesmo 
tempo na dimensão psicológica dos seus membros e na dimensão estrutural dum 
sistema social. Propõem-se como "espaço de sutura onde se articula 
reciprocamente e onde se baseia um outro, o público e o privado, as estruturas e 
o "eu" social, o social e o psicológico, o universal e o singular" (ibidem:63). 

Assim, podemos dizer que a História de Vida de Sara constitui um universal 
singular na medida em que atravessa e é atravessada por espaços de mediação 
sociais/estruturais. Constitui uma "fatia" -singular, de um todo -universal, de que é 
e faz parte, o social. 

Porquê o recurso à história de vida como metodologia de investigação para 
explicar uma pequena parcela da questão problemática, objecto do nosso estudo? 

É que a história de vida possibilita a compreensão de muitos fenómenos 
dessa referida parcela ou fatia de que falávamos. Neste capítulo propômo-nos 
desenvolver, tentando uma objectivação tanto quanto nos fôr possível, num 
esforço de análise interpretativo-compreensiva da história de Sara e dos autores 
que deram suporte à construção do nosso quadro teórico, no dito vai e vem 
dialéctico, abrangendo os espaços de mediação que conceptualizamos como 
socializadores, como a escola, a família, a maternidade, as instituições. De 
salientar que o espaço do trabalho não foi explorado, ainda que de quando em 
vez, pela oportunidade de referenciação, constitua parte do discurso de Sara, 
porque entendemos que, no caso de Sara e para o nosso estudo, constituiria 
apenas um espaço de mediação periférico. 
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1 - CONTEXTOS DE SOCIALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO - "ESTE PERCURSO E 

EXPERIÊNCIAS POR QUE PASSAMOS" 

O ser humano é um ser eminentemente social. Vive em interacção 
constante com o meio ambiente de que faz parte e no qual se desenvolve. Este 
desenvolvimento faz-se num continuum de aprendizagens (in)formais, 
experienciando factos e acontecimentos importantes que podem estabelecer 
ruptura com um equilíbrio anterior em momentos decisivos, significativos da vida 
do indivíduo. 

O reconhecimento de Sara sobre a influência do social na construção da 
vida e do desenvolvimento humano está presente quando refere: 

"Nós somos o que herdamos, mais o ambiente em que vivemos" 
"Aquilo que sou hoje, de certa forma reflecte ou é reflexo de todos os acontecimentos e 
experiências porque passei" 
"Se não tivesse feito este percurso e tivesse feito outro, de certeza que era diferente" 
"Eu já não sou a mesma pessoa de há dois anos atrás, cinco ou se calhar um mês atrás, 
quanto mais se eu tivesse feito um percurso de vida diferente" 

(HiVi:7) 

Momentos circunstanciais de tempo e modo relacionados com 
acontecimentos como por exemplo o nascimento, a escola - no que tem de 
separação com a casa/família, com os que habitualmente o cuidam, início de 
novas relações, uma socialização acrescida -, as modificações próprias da 
adolescência nomeadamente corporais e afectivas, o namoro, o casamento, o 
nascimento dos filhos, divórcio e até a morte, marcam e repercutem-se no 
desenvolvimento cognitivo, afectivo, moral e social do indivíduo. 

Na história de Sara em muitos momentos do seu discurso é visível, é 
explícita a referência feita a muitas destas vivências, como marcos importantes da 
sua vida. Procuraremos "agarrar" nessas vivências os seus sentidos dando-lhes 
significado mediante uma análise crítica, compreensiva e reflexiva. 
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1.1 - "Olhar" a família pela janela do "nascimento" 

"Ser uma boa mãe é uma invenção da modernização" (Shorter, 1995:183). Na 
sociedade tradicional muitas mães assistiam com indiferença ao desenvolvimento 
dos seus filhos. Muitas vezes estas mães e pais nem sequer viam os bebés como 
seres humanos. Foi Philippe Aries o pioneiro que primeiro defendeu que a 
indiferença materna aos bebés caracterizava a sociedade tradicional . 

O amor maternal insere-se numa realidade circunstancial, porventura 
constitui-se no emaranhado da imensa teia social que caracteriza(va) a vida da e 
na família através dos tempos. 

A família nuclear tomou forma em torno da relação mãe-bebé. A tomada de 
consciência do seu bem-estar ocorreu primeiro nas classes médias e a 
domesticidade55 seguiu-se de imediato ateando o lume confortável no lar 
(Shorter, 1995). A teia emocional que se teceu entre mãe e filho/s ampliou-se para 
envolver o marido. 

Estas preocupações e envolvimento parecem estar evidentes nos pais de 
Sara, mediante os cuidados dispensados antes e após o seu nascimento, bem 
como da (super) protecção em seu redor: 

"a mãe sempre teve problemas em engravidar, tinha vinte e nove anos quando nasci. 

Aquele parto não correu lá muito bem (...) Nasci a "ferros" (...) Quem tratava de mim era o 
meu pai, dava-me banho, depois ela foi trabalhar (...) penso que foi por causa disso que 
só mamei dois meses. Mamava muito pouco (...) vomitava muito. A minha mãe muito 
preocupada comigo, pensava que morria e dizia: tanto trabalho e ainda me morre, ainda 

me morre". (HiVi:7) 

Parece-nos subjacente neste discurso a importância da maternidade para a mãe 
de Sara. Ser mãe não foi tarefa fácil: problema para engravidar, problema no 
nascimento, problema com a amamentação, problema com a saúde da filha, como 
que originando uma teia emocional que se teceu entre mãe e filha, ampliando-se 
para envolver o pai. 

54 Ver Shorter (1995: 184 e seguintes) 

55 Em que os membros da família, abrigados do exterior por detrás das cortinas cerradas, tecem em redor de 
si essa teia de sentimentos a que os franceses aludem com chacun chez soi. A privacidade e a intimidade 
no lar triunfarão sobre o tradicional envolvimento intenso com a comunidade circundante, característico da 
família tradicional. (lbidem:23-24) 
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1.2 - Educação familiar - "a mãe mais ou menos controlava as coisas" 

Merton (citado por Cachadinha.1993) salienta o papel da família como um 
elemento de ligação entre a sociedade global e o indivíduo, através da sua 
situação de classe, comunicando uma cultura própria do estrato social em que se 
insere. A criança observa o comportamento dos pais, capta-lhes os modelos de 
comportamento que reflectem valores e uma determinada localização na estrutura 
social, sem que estes procedam necessariamente de forma intencional a essa 
transmissão. 

Nascida no seio de uma família restrita, nuclear, Sara é filha única. Contudo 
tem uma família alargada cujo status social podemos enquadrar numa classe de 
nível médio-elevado. Os seus pais são licenciados, professores. De notar a 
carreira militar de ambos os avos cuja influência parece ter-se feito sentir 
essencialmente na educação da sua mãe, pela sua ligação à vida dos quartéis 
tendo mesmo acompanhado o pai quando esteve quatro anos no "Ultramar". Esta 
influência parece estar bem patente nas expressões: A minha mãe: 

"tinha um temperamento muito activo e iniciativas arrapazadas" (HiVi:7) 

"Não gostava dos trabalhos caseiros de tipo feminino" (HiVi:7) 

"Mais ou menos controlava as coisas" (HiVi:8) 

O que parece vir alterar a tendência de que a rapariga é socializada para os seus 

futuros papéis, nomeadamente da dona de casa, sendo desde bem cedo levada a 

participar nas tarefas domésticas (Fontaine, 1977). 

Com efeito os pais servem de modelo aos filhos e ocupam-se activamente 
na sua socialização. O encargo da educação das crianças, embora pertença 
essencialmente aos pais, é também assegurada por outros membros da família 
como as avós, as tias e mais tarde pelo/s professor/es que se preocupam da 
transmissão do saber mais oficializado. 

A família sempre teve funções bem distintas, de acordo com o tipo de 
famílias que historicamente se foram impondo consoante os avanços e recuos 
próprios de cada período histórico-social. As sociedades desenvolveram-se, 
evoluíram, nas suas funções balizadas pela existência de dois espaços: o da 
esfera privada e o da esfera pública. Na família tradicional a esfera pública, do 
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domínio do homem, dizia respeito à actividade fora do lar. Era ao homem que 
competia assegurar o sustento do lar. Era o chefe da "família", detinha o poder 
económico. A esfera privada era domínio da mulher. Estava nas suas funções o 
cuidar dos filhos, assegurar a sua formação e educação. O seu trabalho limitava-
-se ao doméstico: o arranjo e cuidado dos filhos, do marido e da casa. O único 
poder que tinha era o poder doméstico. Nem todas as mulheres conseguiam 
cumprir a função de educação e instruir os seus filhos, porque elas mesmas não 
foram suficientemente instruídas. O aparecimento da escola, nomeadamente as 
escolas femininas, veio de alguma forma substituir a acção que anteriormente 
estava entregue às mulheres. 

Apesar da mulher ter trabalhado desde sempre na célula familiar, o seu 
ingresso no mundo do trabalho tem vindo a afectar preponderantemente a vida 
familiar, com rupturas a nível dos comportamentos e práticas sociais 
intrafamiliares. A mulher parece não estar disposta a assumir o papel de 
submissão decalcado nas mães e avós, recusando, na perspectiva de Rodrigues e 
Oliveira (1993:434), uma reprodução do modelo familiar tradicional. 

Assim na sociedade moderna, a auto-realização individual tem extrema 
importância, onde a carreira e a felicidade dos membros individuais da família 
triunfam sobre a continuação da linhagem da mesma. Em contraste, com a 
rigorosa segregação de papéis laborais no lar e fora do lar desempenhados pelos 
sexos na sociedade tradicional56 assiste-se a um esbater de fronteiras neste 
âmbito, no chamado mundo moderno. Hoje os papéis misturam-se. 

Os pais de Sara trabalham, desempenham a mesma profissão - professor, 
parecem constituir uma "família simétrica" que "reparte" tarefas: 

"Quem tratava de mim era o meu pai, dáva-me banho, depois ela foi trabalhar, foi fazer 

o estágio..." 
"O meu pai fazia umas coisas para casa, de costura. A minha mãe nunca gostou desse 
tipo de trabalhos". 

(HiVi:7) 
"O meu pai está ligado à arte, fazia coisas manuais, móveis". (HiVi:9) 

Para o casal tradicional, os papéis desempenhados pelos sexos eram absolutos e a comunidade 
castigava com o ridículo os que tentavam infringi-los. O marido era escarnecido e apelidado de "maricas" 
não só pelos seus congéneres, como era alvo de "mofa" pelas próprias mulheres, tal era a influência do 
"habitus". 
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De notar, pela experiência na vida familiar de origem, alguma simetria de 

papéis, mas apesar de tudo o homem sente-se "dono da mulher. De sublinhar 

um pormenor que Sara expressou: 
"Acho que os homens se sentem sempre um bocado donos das mulheres, por muito que 

não queiram assumir que assim é; pode ser que haja alguns que não sejam assim, mas 

digo-o pelo meu caso, pelo caso de minha mãe"(HiVi:16) 

"É nesse tipo de coisas que não há igualdade porque se eu chegar a casa e disser: 

Olha, hoje estou muito cansada, toma conta do resto. Não sei o que seria. É nessas 

pequenas coisas que uma pessoa vê a diferença. E pelo que a minha mãe me conta, 

queixa-se do mesmo género de coisas, porque é tudo muito lindo, mas ...". (HiVi:17) 

De realçar o lugar de destaque que a mãe de Sara teve na sua educação: 
"Acho que vestia o que a minha mãe dizia". (HiVi:12) 

"(...) quando comecei a andar com o Fernando e a chegar mais tarde a casa, a minha 
mãe dizia coisas (...) Andava no teatro, chegava muitas vezes a casa à meia-noite, uma 
hora. Às vezes a minha mãe estava à minha espera (...) Aceitou mal a princípio. Ele era 
divorciado (...) Não gostou muito, porque as mães têm sempre metas para os filhos (...) 
quando foi deste terceiro filho, disse-me que não foi isto que sonhou para mim". 
(HiVi:14,15) 

"A minha mãe mais ou menos controlava as coisas". (HiVi:8) 

Sara teve uma educação familiar aberta, com uma relação mais aberta com a 
mãe: "O meu pai fala pouco, a minha mãe é que falava comigo" (HiVi:2). Talvez constitua um 
"habitus", força da reprodução social, a questão da educação das raparigas estar 
mais a cargo da mãe. Fontaine (1977) na sua investigação acerca da discriminação 
sexual de papéis sociais, constata que nos manuais de leitura este facto 
acontece: " as relações pai - filha são raras e superficiais, a mãe e os membros 
femininos da família têm a inteira responsabilidade da educação das raparigas até 
à idade adulta", (ibidem: 163) 

Relativamente às questões da educação do corpo e da sexualidade, no que 
concerne às modificações biológicas e comportamentos sociais que se esperam, a 
influência da educação familiar aberta, moderna, fez-se sentir: 

"Em relação à educação sexual deram-me um livro,um qualquer que havia na altura para 
rapazes e raparigas... A primeira vez que me surgiu a menstruação, apesar de já saber o 
que era, não achei graça nenhuma ... (HiVi:8) 
Não sei o que seria se existisse um rapaz. Mas, nunca fui educada a ter vergonha do 
corpo, nem a ter problemas de andar nua pela casa...." (Hi Vi: 9) 
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Sara teve a oportunidade de constatar que a realidade em que foi educada 
não coincidia por exemplo com a dos primos. Perante a situação de uma nudez 
parcial, estiveram bem presentes dois códigos de leitura: em sua casa podia andar 
nua, em casa dos primos fazer ginástica de cuecas, não era normal. 

No entanto do ponto de vista da educação religiosa, os pais não a deixaram 
ir para a catequese nem para os escuteiros, pela disciplina semelhante à 
educação militar e comprometida com valores religiosos que não queriam 
transmitir à filha. Não poderemos falar de uma "família moderna" para a altura? 

Talvez se possa explicar esta oposição a regras rígidas pela razão de os 
pais de Sara terem "sofrido" as influências de uma educação em que os pais de 
um lado e de outro eram militares. Esta influência porventura poderá ser "lida" na 
expressão de Sara para a mãe, quando ouviu no telejornal que havia guerra: "Ah! 
há guerra, então deixa-me ir embora, que vou treinar com o Joaquim". (HiVi:8). 

1.3 - A educação escolar no contexto das estratégias familiares 

A família como instituição foi e é básica no processo de socialização dos 
seus membros relativamente à formação de atitudes sociais, promoção da auto-
-consciencialização e transmissão de valores. Contudo contribui hoje em menor 
grau para a preparação técnico-profissional do/a jovem na medida em que o 
desenvolvimento sócio-económico e tecnológico veio condicionar a transferência 
de algumas dessas funções para o sistema educativo escolar. De salientar que o 
nível sócio-económico e o estatuto social da família, os valores e aspirações que 
esta transmite à criança e ao jovem influenciam e reproduzem-se socialmente nas 
diferentes tomadas de opção futuras. Porém, nos primeiros anos de vida das 
crianças o papel formativo da família é incontestável e fundamental para o seu 
desenvolvimento ulterior. 

Hoje em dia a família mais esvaziada das suas funções de pais, 
essencialmente no domínio da educação, pela crescente tendência de ambos 
trabalharem, nomeadamente por questões económicas, leva a que a escola acabe 
por agregar o seu papel na formação e desenvolvimento global das crianças e dos 
jovens. 
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Podemos considerar que o estatuto sócio-familiar de Sara permitiu a 
adopção de estratégias no domínio da educação compatíveis com uma educação 
burguesa, proporcionando-lhe a frequência de escolas de elite. Os pais de Sara, 
por causa dos estudos da filha, quando tinha dois anos, saíram das Caldas pois 
acharam que era melhor. Esta preocupação denota o cuidado que queriam 
depositar na educação da filha, primeiro inscrevendo-a num colégio de freiras, 
embora por pouco tempo, seguindo-se a Escola Francesa, considerada de igual 
modo como uma escola de elite. Só mais tarde, a partir dos 8 anos, foi integrada 
em escolas/universidade estatais. 

1.4-0 castigo na escola como instrumento pedagógico 

Ao ingressar na escola57 a criança dá o seu primeiro passo decisivo fora do 

ambiente primário de sua família pelo qual se orienta e na qual recebeu algumas 

das bases do seu sistema de motivações. 
Sara não se lembra de a terem ido levar à escola, mas lembra-se que: 
"estava um bocado atrapalhada, muito triste e com saudades de casa. 

Comecei a querer chorar. Mas como tinha vergonha de chorar na frente das outras 
pessoas, pedi à senhora... para ir à casa-de-banho (...) Quando voltei entrei numa sala 
errada. Vou pela sala fora à procura de sítio que não encontrava e ainda fiquei mais 

atrapalhada porque ficou tudo a olhar" (HiVi:10) 

Parece-nos nesta passagem estar bem patente a angústia de separação 
casa/família traduzida pela vontade/vergonha de chorar, provavelmente latente, a 
nosso ver, nesta idade como regra ou conduta a incutir na relação inter-pessoal, 
resultante de um processo produção/reprodução. 

Agora na escola Sara confronta-se com uma dinâmica muito específica a 
cultura/classe e cultura/género nem sempre consonante com uma dinâmica 
familiar anteriormente experienciada. Esta "confrontação" carece de integração/ 
/negociação susceptíveis de novas e diferentes aprendizagens. 

A dinâmica escolar comporta em si o peso das ideologias e práticas de 
disciplinação e de opressão recorrendo implícita ou explicitamente a práticas 

57 A criança quando chega ao infantário já teve contacto com a realidade social e cultural que a envolve, 
sobretudo, através da família. Os momentos que antecedem a entrada na escola, os fins de semana com a 
família ou com os amigos, a ocupação durante as férias escolares são elementos que intervêm no processo 
formativo da criança. 
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utilizadas como instrumentos pedagógicos, nomeadamente a violência simbólica. 
Bourdieu e Passeron em A Reprodução definem "a acção pedagógica como uma 
forma de violência simbólica: "Toda a acção pedagógica é, objectivamente, 
violência simbólica, na medida em que constitui a imposição de um arbitrário 
cultural por parte de um poder arbitrário"" (cit. in stoer, 1978:22). Também a violência 
no interior das instituições tem sido vista como tendo um papel de disciplinação e 
de inculcação de normas e valores, cuja domesticação e disciplinação traduz o 
"vergar dos corpos" numa perspectiva foucaultiana (Foucault, 1993): 

"Eu andei num Colégio de Freiras. A minha mãe diz que eu detestava o colégio, vomitava 

e tudo... Tenho uma vaga ideia de que no colégio, quando a gente se portava mal, 

amarravam as mãos, como que a rezar numa cadeira... Mas tenho a ideia de uma corda 

verde, daquelas de plástico de jogar à corda e de amarrarem com isso as mãos. Fiquei 

com horror às freiras nessa altura. Lembro-me perfeitamente da cestinha de vime em que 

levava o pão para a escola... Sempre comi mal quando era pequena. Não conseguia 

comer o pão naquele tempo previsto. Depois ficava a comê-lo, de castigo, virada para a 

parede, até acabar" (HiVi:9,10) 

1.5 - A escola reforça estereótipos de género 

Historicamente a escolarização aparece como destinada aos rapazes 
procurando responder aos intentos duma sociedade patriarcal. Contudo, como o 
capitalismo emergente necessita de se tornar dominante, faz juz de que um dos 
seus fundamentos assente em pressupostos liberais: a igualdade dos indivíduos 
perante a lei e as instituições. Esta ordem de ideias choca com uma concepção 
patriarcal que procura produzir uma diferenciação escolar entre rapazes e 
raparigas. É no cruzamento destas duas ordens do poder social, patriarcal e 
capitalista, que surge a educação pública, formal, como um dos veículos mais 
importantes, não só para legitimar a desigualdade social que se vai produzir, mas 
também, para produzir indivíduos com capacidades diversas que correspondam a 
uma sociedade em que a divisão do trabalho se torna importante. A escola por um 
lado torna-se um espaço que opera a legitimação das desigualdades, fazendo-as 
parecer o resultado de características individuais baseadas numa ideologia do 
dom, numa meritocracia. (Fernandes, 1995). 
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Por outro lado na escola os rapazes parecem evidenciar uma cultura 
masculina hegemónica traduzida por "pior comportamento", fuga durante as aulas, 
não se misturando com as raparigas como se pode ver no discurso de Sara: 

"Os rapazes portavam-se muito mal... Saltavam pela janela durante as aulas. Nós 

tínhamos aulas no rés-do-chão. Faziam coisas incríveis... A professora de Ciências 

estava grávida. Ficava tão vermelha... Ela gritava, via-se e desejava-se com eles, nessas 
brincadeiras... Normalmente os rapazes iam jogar futebol nos intervalos... Não havia 

assim muito contacto com os rapazes" (HiVi:10,11), 

o que parece não contrariar a perspectiva de Arnot (1993), Skelton (1993) entre 
outros/as: a "masculinidade hegemónica perpassa as culturas formal e informal da 
escola, embora de forma mais evidente nas escolas secundárias" (citado por 
Fernandes, 1995:160). 

As culturas femininas de certa forma também surgem com expressões 

semelhantes: 
"As meninas andavam mais com as meninas", (HiVi:10) 

"Se não tivéssemos aulas íamos conversar. Às vezes íamos dar uma volta" (HiVi:11) 

A escola mista (coeducativa) é implementada como uma educação mista 
que se opõe à educação separada mas, na prática, a partir de certa altura ela 
também separa. Acaba por realizar um trabalho de orientação diferenciada 
separando os alunos: letras e ciências. 

"Algum contacto ainda me ficou de pessoas com quem andei nesses anos, mas 

essencialmente eram raparigas, porque a turma nessa altura dividiu-se, quer dizer uns foram para 

ciências, outros foram para letras" (HiVi:10) 

Mas a escola está "prenhe" de ideias e reforços estereotipados que 
corroboram na discriminação sexual dos papéis de forma mais ou menos sub-
reptícia: Subirais e Brullet (1988), Arnot e Weiler (1993), Barreno (1985), Fontaine 
(1977), Wex (1993), entre outros/as. Seria de esperar que as mudanças políticas, 
económicas, sociais e ideológicas ocorridas após 25 de Abril de 1974 
contrariassem a divisão da sociedade em dois grupos, cujos papéis e atributos são 
definidos de maneira precisa em função do sexo e vividos por cada indivíduo 
como um fenómeno natural normal. 

Como podemos ver em Fontaine (1977), não são apenas os manuais de 
leitura que na escola veiculam representações de papéis masculinos e femininos. 
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A mesma investigadora dá a conhecer a semelhança de resultados nos estudos 
franceses, americanos e italianos, os quais se referem a manuais de outras 
disciplinas, à actividade que os programas escolares entendem como adequados 
a cada sexo e aos jogos propostos às crianças em idades pré-escolar, 
respectivamente. 

1.6 - Do facto biológico que é a puberdade ao fenómeno psicossocial que é a 
adolescência 

O aparecimento das primeiras regras - menarca - marca o início da 
puberdade acarretando todo um processo de desenvolvimento e maturação 
sexual. As hormonas preparam o organismo para a maturidade biológica, mas a 
direcção, natureza e adequação sexual são determinadas por factores 
psicossociais. É uma fase de começo e duração variáveis que marca o fim da 
infância e a implantação dos alicerces da idade adulta. 

Os critérios que marcam o início da adolescência são puramente biológicos, 
mas a duração da mesma é um fenómeno estritamente cultural. Estar em 
condições de ingressar num mundo adulto constitui-se numa variável social. Nem 
todas as sociedades vivem a adolescência do mesmo modo, é variável de cultura 
para cultura. 

Na adolescência produzem-se mudanças morfológicas importantes que 
juntamente com a maturidade sexual põe em causa a imagem do corpo que foi 
sendo construída progressivamente desde criança. Agora, a rapariga tem que se 
acostumar aos ciclos menstruais, ao aparecimento dos pêlos púbicos, ao 
crescimento mamário e ao despertar do interesse sexual. 

Sara não achou graça nenhuma quando lhe surgiu a menstruação, da 
mesma maneira, não gostou das "bocas" que mandavam quando o peito lhe 
começou a surgir. A adolescente manifesta fragilidade de carácter, necessidade 
de estima, incerteza, timidez... como se pode constatar: 

"Em relação à Becas talvez a idolatrasse um bocado... Tinha os seus amigos e era capaz 

de estar mais à vontade com os rapazes do que eu... receava que as pessoas notassem 

que eu não sabia, lembro-me... de às vezes não me sentir completamente integrada" 
(HiVi:11) 
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"Ficava calada na minha toquinha!..." (HiVi:12) 

A Becas superprotegia-a no seu entender, não propriamente pelo seu 
aspecto frágil mas mais pela sua sensibilidade, porque gostava muito dos poemas 
que Sara escrevia. 

Aparecem as amizades que dificilmente resistem à separação, atitudes 
ambivalentes entre o desejo e o amor platónico e um sem número de 
questionamentos acontecem como que em busca de uma identidade58 pessoal 

que, segundo Erikson, se estabelece numa dialéctica entre identidade e confusão 
de identidade. Com 12 anos, Sara achava um horror a forma como algumas 
colegas se apresentavam todas pintadas, com aquela idade já se comportavam 
como senhoras e até tinham namorados: 

"... Podia ter alguma vergonha de pensar que era mesmo bebé, diziam, mas ao mesmo 

tempo não tinha interesse nehum em ser como elas... Eram raparigas que à partida não 

me atraíam nada". (HiVi:11) 

Parece-nos estar perante um discurso moralista, todavia as outras é que 
tinham sucesso. Servindo-nos da análise da História de Vida de Sara, somos do 
parecer que apesar do tipo de educação familiar que teve, ela viveu uma 
adolescência semelhante à das outras raparigas. Nesta "luta" é muito importante o 
aspecto físico já que a sua aparência a ajuda a definir o seu próprio eu. Também a 
informação que os outros lhe devolvem, ajuda-a a formar uma imagem mais clara 
de si mesma. 

1.7 - A imagem do corpo na adolescência e os subterfúgios de "remediação" 

A imagem do corpo e a sua aquisição não é um fenómeno estático, 
adquire-se, elabora-se e estrutura-se progressivamente desde o nascimento 
segundo um processo de mediatização indivíduo/família/sociedade. Compreende-
se a importância que o corpo tem nesta fase de grandes mudanças corporais -
adolescência - e as ansiedades que mobilizam. O corpo nesta fase adquire a 

"Os conceitos de identidade, crise de identidade e confusão de identidade são centrais no pensamento de 
Erikson que ampliou a teoria Freudiana para além do âmbito familiar, centrando o seu interesse não só no 
início da vida, mas no contexto mais amplo do mundo social em que as crianças interagem com colegas, 
professores e, em geral com valores e espectativas sociais" (Psicologia Prática, 1992:65) 
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identidade feminina e a adolescente costuma ter uma imagem de corpo ideal, uma 
visão de como gostaria de ser, baseada por vezes em identificações com pessoas 
e personagens bem como pelo modelo que a sociedade propõe. É comum a 
adolescente imitar as colegas adoptando hábitos, atitudes e indumentária do seu 
grupo etário, pois aproximar-se do modelo tranquiliza, dá segurança. 

A adolescente sente necessidade de dominar o corpo sobre o qual muitas 
vezes perde o controlo, aconteceu com Sara. Passou por duas fases que não 
gostou: "escanzelada" e "gorda", adoptando subterfúgios de remediação: 

"Estava um bocado gorda. Nessa fase sempre usei mais calças. Andava sempre com as 

camisas fora das calcas. Tinha pena de ser gorda, cheguei a fazer dieta. Fui ao médico, 

depois emagreci, mas voltei a engordar porque só aquela coisa de não poder comer 

bolos... acabei por emagrecer naturalmente. Esta preocupação era mais por causa do 

visual do que por uma questão de saúde. É importante o que os outros dizem, uma vez 

que a pessoa vive muito em grupo." (HiVi:12) 

Sara sentiu-se mal nos dois corpos: magra/gorda. Gostava de ser a amiga, 
mas não é: 

"Acho que nunca me senti uma pessoa atraente. Em relação à Becas, achava que ela era 

uma pessoa que andava com este, com aquele. Eu não, ficava calada na minha 

toquinha!... "(HiVi: 12) 

1.8 -Grupo de pares e a procura de independência 

A família sempre foi ponto de referência fundamental para a criança e é 
nela que tem a maioria dos seus afectos e interesses compartilhados com o outro 
polo de referência que é a escola. Assim, romper ou debilitar os fortes laços que 
unem a adolescente aos pais nem sempre é fácil ou isento de conflitos, a 
adolescente inclina-se mais para os seus iguais. É o momento de abandonar o seu 
grupo de referência e procurar novos modelos em que se apoiar. 

A tensão dialéctica entre a autoridade e controlo, em oposição à liberdade e 
autonomia por parte dos pais, é um factor importante na obtenção da autonomia e 
independência da adolescente. Neste aspecto os pais de Sara não eram muito 
rigorosos, ela expressa: 
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"Não acho que tenha tido uma educação muito rigorosa. Eram rigorosos com a comida, 

tinha que comer tudo até ao fim. Acho que nunca me obrigaram a atingir metas, também 

não faço ideia se tivesse sido de outra maneira como é que teria sido" (HiVi:14) 

Hoje, o grupo de iguais assume a tarefa da socialização dos adolescentes 
e, neste percurso puberdade/adolescência, as ideias dos pais acerca do bem e do 
mal, do certo e do errado, tornam-se para eles cada vez mais irrelevantes. 

Nas relações com iguais, tanto do mesmo sexo como do sexo oposto, Sara, 
Becas e Joaquim compartilharam emoções por vezes confusas, dúvidas, sonhos... 
como por exemplo: 

"... fomos acampar para as Berlengas. Fui com a Becas e com o namorado (...) ele 

resolveu ir acampar connosco. Como a Becas estava na tenda com o namorado, o 

Joaquim ficou na tenda comigo..." (HiVi:13) 

"... Aconteceu com uma pessoa que conheci nas férias. Estava com a Becas, tínhamos 

ido para os copos, e um bocado sob os efeitos do álcool..." (HiVi:14) 

"... ver o casamento como se aparecesse o príncipe encantado, paixonar-se 

loucamente por alguém e que iria ser tudo um mar de rosas" (HiVi:16) 

A adolescência é um tempo de intensa sociabilidade durante o qual o grupo 
tem uma importância que nunca mais voltará a ter. 

Defendemos, como Fernandes (1995), que o grupo de amigas pode ser 
analisado como uma resposta não só aos constrangimentos de género vividos nas 
instituições educativas ou outras, mas também como uma forma necessária para 
"gostar" e suportar a vida nesses contextos. Para além do suporte afectivo e 
emocional que representa o prazer de ser amiga, ser confidente e confidenciar, o 
grupo de amigas permite divertir, falar dos rapazes e meter-se com eles. 

Neste contexto pensamos que nos podemos servir de alguns excertos da 
história de Sara para dar corpo a esta análise: 

"Se não tivéssemos aulas, íamos conversar. Às vezes íamos dar uma volta (...) Algumas 

amigas, tinham grupos de amigos que não tinham nada a ver com a escola e eu ia para 

casa delas. Eu não tinha amigos próprios... eu tinha os amigos delas." (HiVi:11) 

"Dáva-me bem com a Ana... era muito boa aluna. Uma pessoa tinha a tendência sempre 

de separar os alunos, ou os maus, ou os bons. Também me dava com a Susana..." 

(HiVi:1t) 

De realçar o papel activo do sujeito quando Sara diz que foi sempre boa 
aluna correspondendo ao que esperavam dela nesse aspecto, utilizando 
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estratégias de negociação familiares, em seu favor, para ganhar saídas e se 
defender da família. A família pressiona para ser boa aluna, a jovem corresponde, 
assim "não lhe podem pegar": 

"Depois na faculdade quando comecei a andar com o Fernando e a chegar mais tarde a 

casa, a minha mãe dizia coisas, mas pensava cá para mim: "não me pode pegar". Tirava 

melhores notas, podia fazer uma vida menos regrada, mas ninguém me pode pegar." 

(HM: 14) 

2 - SER MULHER: UMA QUESTÃO DE CULTURA OU DE (RE)PRODUÇÃO CULTURAL 

2.1 - Do pediu-me namoro à decisão de casar 

A par das mudanças corporais que acontecem na adolescência surge o 
despertar dos interesses sexuais. Do grupo de pares homogéneo, a adolescente 
passa a integrar o grupo de pares heterogéneo, como resultado do despertar do 
interesse pelo indivíduo do sexo oposto. As relações interpessoais são vividas no 
interior do grupo de pares, de forma intensa por vezes, vivem-se amizades 
exclusivas, buscam-se ideais e um outro sentimento desperta - o amor, imbuído 
de um ideal romântico que o pensamento da adolescente constrói do e acerca do 
seu "príncipe encantado". "Percorrendo" a história de Sara, pensamos que o seu 
diálogo se circunscreve no que acabamos de dizer: 

"Comecei a gostar dele, ás vezes andávamos de mãos dadas, mas nem namorávamos, 

nem deixávamos de namorar, houve sempre aquela indefinição, até que...chamou-me de 

noite, com a luz apagada, muito romântico, para me pedir namoro. Fiquei tão 

assarapantada! (...) Fiquei perfeitamente a tremer, não sabia o que havia de fazer" 

(HM: 12,13) 

A relação de Sara com Joaquim marcou-a ou não fosse o seu primeiro 
amor. Contudo, a "carga" emotiva despoletada, acompanhada de indecisão e do 
pré-conceito de que se namorasse alguém era como se já pensasse em casar e, 
como tal significava um compromisso que não queria assumir, disse que não, 
"perdendo o comboio" por sua culpa, como o verbalizou. 
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O Joaquim arranjou namorada e mesmo assim não se furtou ao convite da 
Becas para ir acampar, fazendo parceria com Sara que, com a sua ingenuidade, 
como refere, pensava que as coisas se iriam recompor: 

"...o Joaquim ficou na tenda comigo, depois começou de mãozinha dada, sei que nos 

beijamos. Fiquei convencida que quando chegássemos a casa, ia resolver o problema 

com a outra" (HiVi:13) 

Ao fim de uma semana, no regresso a casa: 
"Quando chegarmos a casa, somos amigos como dantes." (HiVi:13) 

Sentiu-se usada, chocada, magoada enquanto ele ficou indiferente. O sentido do 
que acaba de se explicitar poderá ter a nosso ver com o que Bourdieu chamou de 
"dominação masculina". Surpreende de certa maneira, a forma como esta jovem 
(na altura) viveu um "amor romântico" com quem nunca chegou a ter nada de 
íntimo, ficando-se pela relação sentimental. 

Depois disto, como sublinha Sara, 

"Não sei se tem alguma coisa a ver com a primeira experiência sexual, que foi bastante 

desagradável... infeliz. Marcou-me. Aconteceu com uma pessoa que conheci nas férias 

...e um bocado sob os efeitos do álcool..." (HiVi:14) 

Outras experiências se vivenciaram, mas 
"Nunca houve uma relação muito estável com ninguém. Era aquela coisa de férias!" 
(HM: 14) 

Assim, parafraseando Shorter, o afecto e o amor romântico têm nascentes 
no inconsciente e na natureza da pessoa e assentam na imprevisibilidade e 
transitoriedade; estando-se profundamente ligado a uma pessoa num dia e no 
outro já não, podendo o indivíduo, que recupera desta/s uniões dissolvidas 
depressa encontrar novos parceiros. 

Invocando novamente Shorter (1995), quando falamos de romantismo, 
falamos de espontaneidade e empatia, ou seja, da capacidade que os jovens, 
mulheres e homens, têm de criar e expressar a sua ternura, o seu afecto e de se 
colocar no lugar do outro. Enfim, adoptar um comportamento amoroso. "Assiste-se 
a uma generalização das relações sexuais por parte dos nossos jovens. A partir 
do momento em que os jovens se sentem atraídos um para o outro, estendem a 
sua relação ao domínio sexual, mesmo os que não se sentiam muito ligados, eram 
capazes de fazer o mesmo" (ibidem:i3i). 
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Sara entretanto começou a andar com o Fernando. A mãe aceitou mal ao 

princípio. Ele era divorciado e tinha uma filha. Refere-nos: 
"Que ele fosse divorciado a mim não me fazia diferença, agora que tivesse uma filha 

custou-me muito a aceitar. Não era um namoro como o das outras pessoas." (HiVi:15) 

Não estará implícito neste seu sentimento o que se designa por aceitação/ 
/reprovação social, apesar de se viver um período histórico de mudança social em 
que a luta das mulheres pelos direitos de liberdade e emancipação estava em 
curso e os divórcios disparavam em flecha em Portugal. 

"No princípio devia ver o casamento como se aparecesse o príncipe encantado, talvez 

por isso, estraguei muita coisa. Há aquela ideia que a pessoa devia apaixonar-se 

loucamente por alguém e que iria ser tudo um mar de rosas." (HiVi:16) 

Talvez constitua uma visão fantasiada do casamento. 
Gaskell (1922) considera que "na generalidade a maioria das raparigas vê o 

casamento e a maternidade como «factos de vida inevitáveis», embora quase 
todas os percebessem como distantes" (citado por Fernandes, 1995:274). Para as 
"mais académicas", estes factos envolvem uma maior planificação das vidas 
futuras familiares e profissionais, sendo encorajadas pelos pais para que o 
casamento e a maternidade se processem apenas depois de tirarem o curso, afim 
de poderem ter acesso a uma carreira profissional (Ibidem). O sentido que revelam 
estes estudos parecem ir de encontro, na nossa perspectiva, à justificação que 
Sara dá para o aborto que fez, aquando ficou grávida pela primeira vez: 

"...Nós namorávamos há um ano.... era um bocado o não querer assumir um casamento 

para o qual não estava preparada. Também não me senti preparada para o ter sozinha. 

E, por outro lado, ia interferir na minha vida, eu estava a fazer o curso de Biologia. Foi 

três anos antes do casamento..." (HiVi:33) 

O compromisso do casamento pode ser compreendido como resultante da 
força do amor e consequente formação de uma nova família, e não como forma de 
adquirir uma certa estabilidade económica, até porque Sara, ao concluir a sua 
formação universitária, tem criadas as condições para preparar o seu futuro 
independente em relação ao marido. Como tal somos levadas a concordar, como 
conceptualizou Griffin, que as raparigas "mais académicas" paracem iniciar 
algumas oportunidades para facilitar as suas vidas como mulheres independentes. 
(in Fernandes, 1995) 
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2.2 - Desconstruindo as relações de poder - "continua a haver aquela distinção" 

A educação obedece a modelos que têm a ver com a reprodução cultural e 
social (Bourdieu). Segundo este autor, a reprodução social e cultural apoia-se em 
estratégias que já deram provas, que permitem que uma sociedade funcione, 
estratégias que fazem parte de uma memória e por isso, de uma "natureza" social 
(in Joaquim, 1994). Os comportamentos sociais vão-se modificando, acompanhando 
a evolução dos factos ou fenómenos sociais que ocorrem numa dada sociedade. 
A família actual, do dito mundo ocidental, de tendência nuclear, moderna, pugna 
por uma maior participação nas responsabilidades do lar, assistindo-se a uma 
desconstrução das relações de poder, característica de uma família simétrica onde 
o doméstico tende a ser partilhado, "negociado" pelos elementos da família. 

Como já referimos em relação à família de origem de Sara, também na sua 
família a repartição de papéis se pode observar. O Fernando participa nas 
responsabilidades familiares, o "entrar no doméstico" que antes era domínio e 
obrigação da mulher. Mas, Sara acha que apesar de tudo, os homens sentem-se 
sempre um bocado os donos das mulheres, por muito que não queiram assumir 
que assim é, como que a evidenciar uma forma velada de dominação masculina: 

"O meu marido arruma sempre a cozinha, levanta a mesa para me ajudar, às vezes, 

chego a casa, tenho que olhar pelo bebé e ele faz o jantar (...) o exemplo dele, nem é 
muito comum, a maior parte dos homens não faz nenhum ou faz muito pouco. 
Mesmo assim acho que continua a haver aquela distinção, aquela coisa que homem 
é diferente; acho que há diferenças e acho que à partida eles são muito mais egoístas (...) 
Quando lhe apetece às nove horas deita-se e boa noite, até amanhã e acabou-se, 
e eu que fique com os meninos. É nesse tipo de coisas que não há igualdade (...), há 
uma série de coisas que no fundo somos nós, quer dizer a mulher, continuam a ser as 

responsáveis por elas" (HiVi:16,17). 

Repare-se que quando Sara diz: levanta a mesa para me ajudar, entre 
outras, esta expressão pode ser susceptível, a nosso ver, de várias 
interpretações. Parece haver "negociação" como estratégia familiar na repartição 
das tarefas domésticas por um lado, mas por outro, fica a ideia da aceitação e 
obrigação da Sara versus ajuda do Fernando, porventura resultante da 
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"inculcação" ou construção estereotipada de certas práticas genderizadas que 
determinam e legitimam os papéis feminino e masculino. 

Também podemos verificar a evidência do papel modelador da família, pela 
cópia de modelo que levou à interiorização de um "habitus" que só mais tarde 
Sara foi capaz de romper como nos diz: 

"Quem administra as finanças sou eu, já em casa da minha mãe é igual. Eu fazia 

contas porque ela toda a vida fez contas, até que me chateei, acabei com o livro das 

contas, mas foi por cópia da minha mãe e custou-me a deixar aquilo, estava tão 

habituada." (HiVi: 17). 

2.3 - Não mudou só a imagem do corpo, mas a imagem da mulher 

Quando Sara afirma que não mudou só a imagem do corpo mas a imagem 
da mulher, somos levadas a pensar na importância do social, contrariando a 
conceptualização de que o corpo da mulher era definido em termos da sua função 
biológica de reprodução, bem como, da reprodução simbólica (Habermas) que 
subentende a prática da criação dos filhos. A mulher através do seu corpo 
assegurava a continuação da espécie e ao mesmo tempo, o seu corpo devia ser 
dócil, fácil de "vergar", submisso ao domínio masculino. Limitava-se a ocupar o 
seu lugar da esfera privada na família. 

Só recentemente nasce a família nuclear, com o advento do capitalismo e 
das grandes unidades fabris. Este evento, na perspectiva de Parsons, faz a 
separação objectiva, física e geográfica do espaço de vida e do trabalho, 
extensivo agora à mulher. A mulher através do seu corpo, na sua componente 
biológica continua a assegurar a reprodução da espécie, além de que esse corpo 
também é capaz de reproduzir materialmente. Com o acesso ao espaço da esfera 
pública, dentro da família a mulher ganha "terreno" e a parte escondida do iceberg 
que emerge permite dar-se a conhecer segundo um processo de 
interioridade/exterioridade e a competir paritariamente com o homem em todos os 
espaços que comporta a relação humana, muito contribuindo para isso os 
movimentos de grupos feministas. 

Teóricas como Beauvoir (1960,1982), Wittig (1978), Kitzinger (1978), Buttler 
(1990), Benhabib (1990), Badinter (s/d), Keller (1991), entre outras, colocam o acento 
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tónico do "ser mulher" como um constructo cultural e não somente um dado 
natural, biológico, como o referido na conceptualização anterior. 

Como se pode ver, Sara acha que os movimentos conseguiram conquistas 
e direitos em relação à mulher, não só como mulher, mas como pessoa porque 
estava sempre em segundo plano - a mulher vista como um apêndice - contudo, 
acha um bocado discutível porque na situação da mulher que trabalha fora de 
casa, ela acaba por ser mãe, mulher e ainda trabalha, ou seja, a mulher tem dois 
empregos - um trabalho pago e um trabalho não pago59, pelo que se poderá falar 
numa libertação teórica, ou seja, a mulher libertou-se no sentido em que tem 
liberdade de acção, mas arranjou uma sobrecarga de trabalhos. Sara considera o 
trabalho como uma realização pessoal e não só económica, como que produzindo 
e "reproduzindo um modelo materno de dupla função - serviço doméstico/ 
/emprego" (Rodrigues e Oliveira, 1993:438). 

Sara considera que não foi só a imagem do corpo que mudou, mas a 
imagem da mulher - houve alturas em que a mulher era tida como menos 
inteligente que o homem. Esta opinião veio confirmar a conceptualização de 
Boulay (in Kitzinger) acerca dos contrastes bipolares entre masculinidade e 
feminilidade. 

Esta reflexão permite-nos entender que o projecto de libertação do corpo, 
em cada momento, exprime-se numa dinâmica multifacetada que atinge a imensa 
teia de relações sociais, dado que o corpo constitui uma força expressiva/ 
/impressiva na medida em que nos mostra aos outros, nos apresenta socialmente. 

2.4 - Os estereótipos ou as maneiras de perceber a (ir)realidade de ser mulher 

Ao longo do tempo, diferentes grupos sociais imaginaram formas de agir e 
de reagir, do mesmo modo que a sua linguagem com as suas potencialidades e 
com as limitações que o pensamento impõe, possibilitaram diferentes maneiras de 
perceber a realidade de se ser mulher, de se ser homem. Os estereótipos referem-
se aos processos pelos quais os indivíduos assumem e interiorizam modelos 
sexuais, correspondendo a uma espécie de média que aproxima as pessoas. 

Que na perspectiva de Habermas corresponde à actividade de reprodução material e reprodução 
simbólica, respectivamente. 
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Constituem como que uma opinião pré-concebida e comum que se "impõe" aos 
membros de uma colectividade. 

Boulay (citada por Kitzinger, 1978) fala-nos em contrastes bipolares entre a 
masculinidade e feminilidade nomeadamente: fraca/forte, inferior/superior... e 
Bourdieu (1990) da divisão das coisas e das actividades segundo a oposição entre 
o masculino e feminino inseridos num sistema de oposições homólogas: 
duro/mole, debaixo/por cima. 

Quando Sara refere: 

"Sempre se considerou que o homem tem mais necessidade sexual que a mulher. À 

partida o homem está justificado. É só ter cuidado para não ser descoberto. Se calhar é 

um bocado exagerado, mas é assim..." (HiVi:19). 

Estará a ir de encontro ao que Badinter considera em relação à sexualidade das 
mulheres: foram vistas como assexuadas, sem desejos. 

Igualmente, de entre os vários estereótipos presentes no discurso de Sara, 
poderemos referenciar o vestuário e outros cuidados com o corpo que 
relacionados com um "habitus" e pela influência do multicultural ajudam a perceber 
a asssimilação cultural de determinados "padrões", "modelos" com os quais nos 
habituamos e (con)vivemos: 

"Acho assim porque fui ensinada a achar assim, se não tivesse nenhum modelo até podia 

achar muito bonito. As mulheres estrangeiras se calhar, não têm estes padrões e acham 

perfeitamente normal, mas isso tem a ver com padrões que já assimilei e não me consigo 

livrar deles. No fundo são coisas que não têm nada a ver connosco, foi a sociedade que 

determinou assim" (HiVi:19) 

Relativamente à virgindade e ao ramo de laranjeira como símbolo de 
pureza, virgindade, Sara considera que "a mulher nasce com atestado de 
virgindade", uma vez que nos homens ninguém pode verificar nada. Ideia que 
perdurou e ainda perdura, de as mulheres ou algumas delas, quererem chegar 
virgens ao casamento. De notar a ligação que faz deste estereótipo com a Virgem 
Maria. Acha que o conceito de virgindade "Não tem só a ver com cultural, mas também, 
tem fisicamente uma base para isso" (HiVi:19). 

Outra concepção estereotipada está presente quando se refere ao trabalho 
da mulher e do doméstico, como de somenos importância: 
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"O que a gente faz em casa ninguém dá valor, as pessoas não se apercebem (...) As 

coisas não se vêm, não se medem. Como são tarefas repetitivas não se dá valor ao 

trabalho que as pessoas fazem em casa" (HiVi:18). 

Ainda outro: 

"A religião católica, se calhar, mantém as mulheres em segundo plano, porventura 

não será das piores, noutras religiões, como a muçulmana a mulher não tem direito a 
dizer nada, os filhos até não são dela, são do marido (...) acho que a mulher está em 

segundo plano. Deve ter sido por causa da mulher ter a costeia de Adão" (HiVi:18). 

Quando exprime: 

"se um homem anda com outras mulheres contesta-se por um lado, mas por outro, acha-

-se piada porque é sinal que o homem é muito macho, agora uma mulher é uma 

depravada por andar com outros homens" (HiVi:18,19) 

parece-nos que o que está aqui em causa prende-se com discriminação sexual, 
tem a ver com símbolos estereotipados de virilidade e feminilidade. 

Ainda poderemos enunciar muitos mais conceitos estereotipados de 
condutas e práticas sociais verbalizados por Sara mas ficamo-nos por alguns: 

"Era a história de não poder ter a saia acima do joelho" 

"Os rapazes portavam-se muito mal" 

"Normalmente os rapazes iam jogar futebol" 

"A minha relação com o Joaquim marcou-me. Foi o meu primeiro amor" 

"Ah! Ainda és virgem?". 

De referenciar, no discurso de Sara, a existência de expressões que 
contrariam os estereótipos de género como por exemplo: 

"A minha mãe tinha iniciativas arrapazadas" 

"Ai tu lavas a cabeça quando estás menstruada" 

2.5 - Era uma pessoa muito "senhora do meu nariz" ou aceitar as regras do jogo 

"Era uma pessoa muito senhora do meu nariz. Aturar não sei quê de um 
homem? Nem pensar. Modifiquei muito, as pessoas mudam em muita coisa. Eu 
mudei, ele também, já não somos os mesmos" expressão que ajuda a 
compreender que as vivências por que passamos são susceptíveis de provocar 
mudanças na maneira de pensar, sentir e agir. Como toda a vivência humana é 
feita de relação interpessoal e afectiva, o viver a dois através do casamento, 
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porque comporta uma relação homem/mulher, é feita aindana base da dominação 
masculina. Por mais moderna que a família seja, o poder/sujeição do doméstico 
continua atribuído à mulher 

Às vezes é difícil conciliar, acho que eles nunca percebem isso, elevem achar que 

são melhores do que as mulheres, mas essa, duma pessoa chegar a casa, estar 

muito cansada e se deitar e o resto ficar, é uma maravilha" (HiVi:17). 

"É difícil uma relação a dois sem que haja concordância (...). Essa sujeição é muito 

relativa, já não écomo antigamente, alguém tem que ceder. Uma vez um, outra vez outro. 

Não sei, se terá que haver um papel especial para a mulher" (HiVi:20). 

Este discurso parece-nos ter um duplo sentido: querer contrariar o poder de 
submissão da mulher ao homem, mas por outro aceitar, para conciliar, não ter 
problemas. 

Será interessante atentar no discurso de Sara em relação ao casamento, 
sobretudo naquilo que tem de implícito e explícito, na procura de justificação, na 
aceitação das regras do jogo - há sempre um jogo de interesses, há sempre 
liberdades que se conquistam e liberdades que se perdem: 

"Com o casamento não se conquista propriamente nada em termos de liberdade, acho 

que se perde.A mulher continua a ser um bocado quem perde mais (...) Acho que os dois perdem. 

Depois se houver filhos é uma prisão. Acho que uma família é uma perda de liberdade, mas 

também às vezes uma pessoa vivendo sozinha, tem a liberdade toda, não sabe o que lhe há-de 

fazer. É uma liberdade compulsiva (...) Toda a situação tem prós e contras (...) A gente vive 

sempre em conjunto com os outros e portanto há sempre um jogo de interesses. Há sempre 

liberdades que se conquistam e liberdades que se perdem" (HiVi:20) 

3 - AS EXPERIÊNCIAS DA GRAVIDEZ - OS "DESAFIOS A UM CORPO VIVIDO" 

3.1 - Queria ser mulher porque queria ter filhos e não queria ir para a tropa 

Sara atribui um significado especial, enquanto mulher, à capacidade de 
reprodução biológica, de experienciar através do seu corpo, numa mistura de real 
e imaginário, o que é ser mãe. Ela mesmo diz que embora não tenha sido outra 
coisa que não mulher, gosta de ser mulher, ser mãe, diz mesmo que ser pai é 
diferente pois não podem trazer os filhos na barriga, dar-lhes de mamar. Enfim, ter 
filhos é uma experiência diferente. 
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Quando nos fala do desejo de ter filhos, do não querer ir à tropa, parece-
nos querer falar duma dicotomia: elas dão filhos, eles vão à tropa, o que parece vir 
corroborar a ideia de que ideologicamente a construção social da mulher advém 
da capacidade de ter filhos. 

Num paralelismo semelhante ao que durante muito tempo se consider(ou)a 
em relação aos atributos relacionados com a maternidade, como sejam a 
reprodução e fertilidade, o dar á luz, o amor maternal e a criação dos filhos, somos 
levados a falar duma subordinação universal da mulher ao seu papel de mãe, 
educadora. Nesta perspectiva, a maternidade era ou ainda o é, usada como a via 
para uma cidadania feminina subordinada. Na perspectiva de Teresa Joaquim 
(1994), as raparigas eram educadas para virem a assegurar e realizar "tarefas" 
que têm a ver com a reprodução da "casa" no que respeita às suas "estruturas 
familiar, económica e cultural. Familiar no sentido em que ela reproduz os corpos. 
Económica na medida em que reproduz as casas, o património, ela faz uma casa 
no seu quotidiano, nas suas reservas de alimentos, de roupas, de limpezas, etc. 
Cultural, no sentido em que ela reproduz, transmite uma constelação de saberes, 
de ditos, de gestos, de imaginário, às crianças que ela faz e forma, para as 
integrar também numa determinada sociedade." (ibidem:49) 

3.2 - A preparação para o parto ou a realidade do parto 

Da sensação de insegurança quando soube que estava grávida ao sentir-
-se perfeitamente bem quando foi para nascer, traduz as vantagens que a 
preparação para o parto confere no sentido de um assumir de forma mais 
consciente a maternidade60, nomeadamente do parto através da preparação da 
grávida acerca das modificações que ocorrem no seu corpo, da preparação 
psicológica, dos exercícios físicos e do controle da respiração, comumente 
designada de ginástica pré-natal. 

"Quando foi para nascer estava muito calma, acho que nessa altura a primeira 

preparação para o parto que fiz fez-me muito bem. Primeiro tinha pânico do parto, 

depois estava perfeitamente bem" (HiVi:22) 

De notar a forma fluente, segura e crítica com que descreve a sua experiência de maternidade ao longo da história de 
vida. 

134 



Capitulo III 
Construção feminina da noção do corpo e das experiências da gravidez 

Preparar-se para um parto normal, natural, será o objectivo da preparação 

para o parto pelo método psico-profilático, curso que frequentou nos últimos 

meses da gravidez, razão porque Sara sentiu pena, chorou mesmo, quando lhe 

disseram que tinha que fazer cesariana: alguma coisa não estava bem, ouviu falar 

que o bebé estava em sofrimento fetal, que tinha saído mecónio61. Ora Sara em 

todas as sessões estava farta de ouvir dizer a parteira que 

"Quando sair líquido verde, vão logo para o hospital" (HiVi:23), 

apesar de não ter muito tempo para pensar, apercebeu-se da situação aceitando-
-a. 

Está bem presente no discurso de Sara o medo do parto e o medo da 

cesariana, pois como acto cirúrgico que é tinha medo de acordar a meio da 

operação, acrescido do medo de morrer na mesma por causa da anestesia. Daí o 

ter-se mentalizado e apostado na preparação para o parto natural em todas as 

gravidezes. 

Ambas as situações: o medo do parto, o medo da operação, são uma 

realidade no nosso quotidiano, frequentemente a "carga" emotiva vem ao de cima 

e a mulher chora e reage como podemos ver na reacção de Sara quando a 

enfermeira lhe disse: 

"Não, vai chorar agora!" 

Sara respondeu: "eu não choro - parecia uma criancinha pequenina - eu não choro" 
(HiVi:23). 

No segundo filho, havendo já uma experiência construída na base de uma 

vivência anterior, e apesar do primeiro parto não ter correspondido às 

expectativas, não ia com a ideia que ia ser uma coisa horrorosa. Já sabia mais ou 

menos para o que ia. Contudo parece ter havido algum descontrole quando a 

mandaram puxar, mesmo sem contracções para acelerar o nascimento: 

"tenho que puxar por todos os lados" pensava, até que verbalizou "Daqui a 

bocado rebento ou vou para cesariana" (HiVi:24). 

Tinha a sensação que o período expulsivo era a parte mais difícil para as 

mulheres, diz não achar, nem mesmo quando a cortaram (episiotomia) e a 

Designação dada às fezes do feto e recém-nascido cujo aparecimento no trabalho de parto traduz sofrimento fetal. De cor 
esverdeada, a sua maior ou menor consistência traduz o grau de sofrimento fetal, isto é, no trabalho de parto o líquido 
amniótico pode apresentar-se só tingido de mecónio ou pode apresentar uma consistência tipo puré de ervilha. A presença 
de mecónio implica intervenção imediata para obstar ao sofrimento fetal. (Rezemde,1994) 
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"coseram" (episiorrafia). O pós-parto é que não correu bem e sem saber como, 
começou a sentir-se mal, com a sensação que ia morrer, começou a ficar triste, 
fez uma depressão. O médico prescreveu medicação do foro psiquiátrico, mas 
como Sara não estava na disposição de deixar de dar de mamar, fez opção de 
não a tomar. A única medicação que tomou foi a do médico homeopata que sabia 
que estava a amamentar. 

O terceiro filho não foi planeado, o que trouxe problemas no início, de 
aceitação de gravidez "fartei-me de chorar" (HiVi:26), não porque não gostasse de ter 
três crianças mas, porque não tinha condições de vida como o afirma. 

Este terceiro parto ocorrido na instituição C, como o primeiro, acabou em 
cesariana, o bebé entrou em sofrimento fetal, o parto estava a tornar-se arrastado, 
o feto estava em má posição e tinha uma circular. Como não podia aguentar as 
contracções e toda a demora do parto, diz que se portou mal, berrou e que se não 
fosse a preparação para o parto descontrolava-se muito mais. Se tinha vontade de 
puxar, foi deste, não via o fim para aquilo. Sara considera que mesmo com a 
preparação uma pessoa se descontrola, não se admirando de as mulheres que 
não a tiveram, puxarem quando lhes dá na "veneta". Não sabem quando e como 
devem puxar, não é naquela altura do parto que a pessoa aprende. 

Em simultâneo com a cesariana foi submetida a laqueação de trompas. 
Tudo ia bem mas depois começou a ter cada vez mais dores e a sentir-se mal. 
Depois de alguns exames, eis o resultado de um acidente cirúrgico - "coseram o 
ureter" acarretando nova intervenção cirúrgica. 

Na perspectiva de Bento (1993) a gravidez é um fenómeno biologicamente 
normal, natural, nós acrescentamos: não isento de riscos, um acontecimento 
excepcional na vida de uma mulher e da família exigindo desvio na organização 
dos seus valores e funções. 

3.3 - Posição para o parto: "espero que não me ponham as pernas lá para cima" 

O trabalho de parto à semelhança de muitos outros processos fisiológicos, 
nunca é totalmente "natural" reflecte valores sociais, nomeadamente atitudes e 
comportamentos socialmente controlados do ponto de vista técnico, ético e 
jurídico-legal, variando de acordo com a sociedade. 
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As posições adoptadas no trabalho de parto têm variado ao longo dos anos 
como se pode constatar em Almeida (1992), Gélis (1984), Rezende (1994), entre 
outros. Na nossa cultura ocidental, a posição de decúbito dorsal com pernas 
flectidas sobre o abdómen ou pernas levantadas e fixas em perneiras - posição 
ginecológica, é a mais usada. Ramos de Almeida (1992) dá-nos a conhecer que 
recentemente as vantagens das posições primitivas, principalmente de cócoras 
foram cientificamente comprovadas mas tem encontrado a resistência dos 
obstetras do mundo dito civilizado. 

A posição de perna aberta e deitada de costas facilita o trabalho dos 
técnicos. A posição ginecológica adoptada na sala de partos, é uma posição que 
mostra como é que a técnica e a ciência médica se apropriam do corpo da mulher 
e também dos saberes das mulheres, portanto usando as parturientes como 
incapazes, tornando-as "objectos manipuláveis"62. 

No segundo parto Sara estava com medo que lhe fizessem à semelhança 
do primeiro, cesariana. Tal não aconteceu. O Dionísio nasceu de parto eutócico: 

"Fiquei com uma dor e disseram-me que era do nervo, da posição em que estava, 
porque tive lá as pernas encaixadas" (HiVi:25) diz-nos Sara quando teve O seu 

segundo filho. Quando voltou à instituição para ser observada por retenção de 
coágulos, pensava: 

"Espero que não ponham as pernas lá para cima porque a posição é anti-natural" 

(HiVi:25). 
Diz-nos que leu que foi Luís xv que queria ver os filhos nascer antes da 

mãe e nos "pôs" a ter filhos daquela maneira, que não dá jeito nenhum. 

Nas leituras efectuadas pudemos constactar que efectivamente não foi Luís 
xv mas sim Luís xiv que gostava de ver as mulheres a parirem. Pensa-se que 
Mauriceau defendia a posição deitada porque esta oferecia melhor acesso ao 
períneo bem como a execução de manobras obstétricas. 

O trabalho de parto entendido como momento doloroso para a mulher, 
constitui um acto social, veiculado a valores sociais e culturais cujos ritos, ditos e 
preceitos se podem constactar pelas expressões: "Darás à luz com dor os filhos", 
"Parir é dor, criar é amor". 

Ver Carapinheira (1993) 
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3.4 - Senti-me melhor com "ela" que era mulher do que com o meu marido, ou um cuidar 
feminino no feminino 

A lei portuguesa desde 198563 permite o acompanhamento da parturiente 
durante o trabalho de parto, o que nem sempre acontece porque as instituições 
argumentam que não têm criadas as condições que assegurem a privacidade das 
parturientes na maioria das salas de partos dos nossos hospitais/maternidades. 
Como o Fernando tem um irmão médico até lhe foi facultada a possibilidade de 
estar com Sara até ao momento de entrar na sala de partos, não entrou porque 
segundo diz Sara o marido não quis abusar. A enfermeira, segundo refere, 
perguntou-lhe se queria que chamasse o marido ao qual respondeu 
negativamente. Só quando for para nascer, para filmar: 

"Não, eu estou melhor consigo. Tinha muita confiança nela, sentia-me muito mais 

apoiada, estava ela ali, que era mulher, que me entendia e que me fez a preparação 

para o parto. Sentia-me melhor com ela do que com o meu marido". (HiVi:27) 

Parece estar bem patente neste discurso a necessidade de segurança, 
confiança, apoio, não só afectivo, mas técnico no momento de parto como que, a 
corroborar com a ideia de que o ajudar a nascer sempre esteve nas mãos da 
mulher com experiência, portadora de saberes experienciais, portanto uma 
assistência feita por mulher e dirigida à mulher. 

3.5 - Das experiências com o corpo ou a busca de soluções 

Os problemas de pele voltaram na primeira gravidez, Sara chorava, não 
gostava de ver assim o seu corpo. Estava cheia de "comichão" e como nos diz: 

"tinha vontade de dormir e não acordar de manhã" (HiVi:23). Nessa altura foi um 

bocado chato, diz-nos, cheguei a ligar os braços todos: 

"A pessoa tem um bocado a tendência a esconder. Somos capazes de olhar para os 

outros e não vermos mal nenhum, mas quando olham para nós a gente não gosta". 

(HiVi:23) 

A homeopatia surgiu então como caminho possível em busca de soluções 
para este problema. 

63 Lei n°14/85, 6 de Junho 
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No terceiro parto, porque demorava muito o nascimento, Sara já não 

aguentava o sofrimento para além de o bebé também estar em sofrimento fetal. 

Angustiada porque como diz, tinha a sensação que não ia acabar nunca. 

Descontrolada dizia: 

"Façam-me qualquer coisa, façam-me epidural, cesariana qualquer coisa, tirem-me 
daqui" (HiVi:26). 

Neste terceiro parto quando a médica disse: vou ter que fazer cesariana quer 

laquear as trompas, a decisão de Sara, feita com evasivas, porventura com 

indecisão, traduz a dificuldade na busca de solução para este problema. Este 

assunto da laqueação já tinha sido falado com a mãe e com a médica naturista, 

até porque era o terceiro filho que ia ter. Mas à medida que se aproximava a hora, 

Sara foi desistindo da ideia. Talvez por um lado como nos diz: 

"Por fazer um traumatismo ao corpo, por fazer uma coisa anti-natural, por traumatizar o 
meu corpo físico" (HiVi:28), 

por outro lado, por pensar que ia ser um parto normal não se ia pôr a hipótese de 

fazer cesariana. No momento da (in)decisão deixou-a na mão da médica: 

"Não sei, a senhora doutora faça o que entender", "ela é que era a médica... estava 

lá com cabeça para pensar se era a melhor solução!". (HiVi:29) 

Não quererá Sara com esta atitude tentar justificar a solução para o problema, 

colocando na mão da médica a decisão: 

"laqueei-lhe as trompas. Estava tudo muito estragado. Não pode ter mais filhos. O seu 

útero estava parecia papel, a bexiga fora do sítio" (HiVi:29). 

Acabou por aceitar a laqueação. Diz-nos: "Se tudo isto acontecesse uns anos atrás, a 

minha revolta teria sido muito grande" (HiVi:29). 

Da última intervenção cirúrgica a que foi submetida para resolver o 

problema do ureter foi-lhe feita anestesia epidural, a seu pedido. Sabia que não 

doía nada, mas sabia que se ia portar mal porque sabia que a estavam a cortar e 

não estava a dormir... "aquele medo de que pode vir a doer" (HiVi:28). Estas coisas 

fazem-lhe muita impressão: "Essas coisas de me mutilarem o corpo", apesar de ter sido 

a solução encontrada para continuar a dar de mamar ao Mateus. 
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3.6 - Eu filhos não quero mais nenhum ou o estereótipo da maternidade como fonte 
de realização 

Vivemos numa sociedade racionalista, como tal Sara pensava que como o 

seu segundo filho foi um filho desejado, tudo devia ser simples, rápido, indolor, 

como se a vontade pudesse controlar o mundo, as coisas. Não quer dizer que não 

controle alguma coisa, mas não controla tudo. O acaso nem sempre é possível 

controlar, pois como Sara diz: corria tudo bem, como foi um parto normal, ao fim 

de três dias já estendia roupa, ia levar o Eduardo ao infantário com o bebé ao 

colo... aos nove dias de pós parto começou a sentir-se mal, fez uma depressão. 

Quando Sara diz que ficou traumatizada, que não quer mais filhos, esta 

questão pode articular-se com o facto de que as mulheres vão construindo uma 

imagem idealizada, uma visão estereotipada sobre a questão da maternidade. 

Porque é que algumas mulheres, nomeadamente as mais velhas fazem 

questão de contar os horrores da gravidez ou do parto. É claro que pode ter o 

efeito de se ficar traumatizado, mas também pode ter o efeito de prevenir, pela 

centração da atenção em focos com significado especial para a mulher. 

Acontece que o conceito de mãe não se manifesta unicamente nos 

processos naturais como a gravidez, o parto, o aleitamento e criar os filhos. Este 

conceito é uma construção social instituída por muitas sociedades. A mulher ter de 

ser mãe constitui um estereótipo que urge "abater", pois a mulher tem que 

aprender que ser mulher não implica necessariamente ser mãe. No entanto 

convirá referir que quando Sara diz: eu filhos não quero mais nenhum, este 

sentimento tem a ver com um momento difícil da vivência do seu corpo. Os 

problemas começaram a surgir no pós parto do Dionísio e mais tarde a vivência do 

parto e pós parto do Mateus culmina numa série de acontecimentos que 

determinaram a esterilização de Sara. Contudo, no item da história de vida: 

relembrando a minha relação com as experiências de gravidez Sara expressa que 

o Eduardo ainda não tinha dois anos e ela já tinha vontade de ter outro filho. Diz 

mesmo: 

"não podemos ter muitos filhos, mas não podemos passar sem os ter" (HiVi:35), como 

que parecendo "encaixar" perfeitamente no que Pfeffer (in Weber) diz: 
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"a nossa sociedade estabelece a maternidade como a meta mais importante e fonte 

de realização para as mulheres" 

3.7 - Como as pessoas são tratadas nas instituições na perspectiva de Sara 

Em relação à forma como foi tratada nos hospitais Sara fala-nos em 
"muito pouca humanidade".(HiVi:29) Contudo quando diz: 

"não posso dizer que abusaram do corpo, mas abusaram da pessoa" (HiVi:29) 

a nosso ver pode ser entendido da mesma maneira, porque quem é a pessoa? A 
pessoa, nesta situação e no nosso caso é uma mulher entre várias mulheres, 
internadas em serviços de Obstetrícia. Cada uma destas mulheres possui um 
corpo, com todas as suas dimensões: biofisiológicas, psicológicas, culturais, 
espirituais... e seja qual fôr a doença ou motivo porque está internada, a mulher 
sente-se mais carente, mais submissa, dependente. 

É aqui que "infelizmente", como diz Sara, o pessoal que cuida, duma forma 
consciente ou inconsciente abusa da situação, adopta determinadas atitudes que 
demonstram a posição de superioridade face à doente. Curioso como reconhece 
ser fácil cair nesta situação, até por uma questão de rotina: o que acontece com o 
médico, a enfermeira, acontece com outras profissões, como por exemplo os 
professores. Aqui, abre um parêntesis para dizer que tenta não fazer uso de, à 
partida, estar numa posição superior face aos seus alunos. 

Dos três filhos que teve, nascidos em outra tantas instituições públicas, 
Sara não se furta em falar das experiências porque passou. Na instituição A teve o 
primeiro filho, na B o segundo e na C o terceiro. 

De A fala-nos que quando acordou da cesariana estava no corredor, com 
frio. Puseram-lhe um cobertor mas não a levaram para a enfermaria: 

"devia estar a dar uma telenovela qualquer" (HiVi:23) 

Também não sabia que tinha o bebé junto de si e uma das coisas que a 
impressionou foi a forma como as enfermeiras pegam nos bebés. 

Conta-nos algumas peripécias enfermeira/doente. Dá para atentar que nas 
nossas instituições de saúde a questão da qualidade dos cuidados, da relação 
humana, da privacidade e do respeito de uns e de outros, não é tida em conta. 
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Assim, uma vez pediu à enfermeira para a ajudar a virar na cama, porque 
lhe custava muito, nunca tinha feito uma operação e a ferida operatória na região 
abdominal dificultava-lhe a mobilidade, tinha uma cicatriz horizontal (Pfeinestil). 
Vejamos a resposta da enfermeira: 

"olha-me só para esta, julga que está nalgum hotel! Tive o meu filho numa ordem e 

ninguém me ajudou a fazer nada" (HiVi:32)64 

Como se pode ver em (HiVi.32) uma outra vez perguntou a outra enfermeira: 
"Senhora enfermeira, não há outra luz?" 

"Porquê, não lhe chega?" 

"Não, sobra" 

É que as unidades das utentes não tinham candeeiro ou foco de iluminação junto 
de cada cama, como hoje já vai sendo tendência. A doente quando precisa 
acender a luz, acende a luz de tecto para a enfermaria toda, portanto todas as 
doentes do quarto, mesmo que não se queira, são importunadas. 

Sara estabelece bastante a comparação entre as instituições B e C, 
referindo não obstante o facto de lhe terem "cosido" o ureter, ter sido melhor 
tratada em C. 

As diferenças no atendimento ou a "diferença como água do vinho" na sua 
perspectiva começa na organização institucional. Refere que C está melhor 
organizada, tem uma equipa de limpeza que liberta as empregadas dos serviços 
dessa tarefa, e como tal podem fazer outras tarefas, nomeadamente as camas, 
que só em situações especiais é que são da competência da enfermeira. 
Interessante Sara referir os fatinhos brancos com umas risquinhas azuis, das 
empregadas. São pequenos pormenores diz, mas dão um ar muito mais airoso. 
Diz que em B além das instalações serem más, tem também uma má organização. 

"Havia baratas. No meu sítio nem por isso, mas, na outra salinha elas tinham que 

afastar as mesas de cabeceira e as camas, que as baratas subiam. As condições 

são muito más. Custou-me" (HiVi:33) 

Refere que os cuidados de enfermagem são prestados de maneira diferente. As 
enfermeiras fazem as camas porque as empregadas estão ocupadas com as 

Que queria dizer a enfermeira com isto? Se numa ordem, que é privada e a pagar, não ajudam a fazer 
nada, o que é que Sara quer, numa instituição pública? 
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limpezas, isto é se as doentes estão acamadas as enfermeiras dão banho e fazem 
a cama, caso contrário, 

"se estivermos a pé, nós é que fazemos as camas. A gente já está habituada" (HiVi.30) 

Relativamente à forma como foi tratada por uma enfermeira em B, na sala 
de partos, foi horrível; das médicas não tem nada a dizer. Ficou preocupada 
quando a mandaram puxar sem a dilatação completa, pois não foi isso que lhe 
ensinaram no psicoprofilático: 

"só com dez centímetros é que pode puxar" (HiVi:24) 

Diz ter sido acompanhada muito bem até nascer, depois de nascer nunca 
mais ninguém quis saber. Mandaram-na embora, quase não a viam. Quase pediu 
por favor para ser observada antes de ir embora, porque ninguém ligava nenhum. 

Da segunda vez que esteve em B para fazer a correcção no ureter, 
considera que a forma como a trataram foi idêntica à da primeira vez. Conta-nos 
que estava algaliada, com soro em curso e tinha dores, pelo que não conseguia 
pegar no Mateus65 para cuidar dele, tinha dificuldade em mexer-se, pelo que pediu 
à enfermeira para mudar o bebé: 

"Mudar o bebé!... Mas a senhora por acaso está inválida? Que eu saiba a senhora só tem 

isso nas mãozinhas, pode muito bem mexer as mãozinhas e o pescocinho" (HiVi:32) 

Aquela noite e a manhã era para esquecer. De noite, porque a urina estava 
vermelha, preocupada perguntou à médica, que não tendo nada a ver com a 
urologia, lhe disse: 

"Isso não é assim muito normal. Isto eram para aí três da manhã. Mas também não é 

nada de grave, depois às oito da manhã vê-se" (HiVi:32) 

Já não dormiu o resto da noite. De manhã nunca mais vinha a visita médica. 
Entretanto aparece-lhe esta enfermeira, com esta atitude. Foi o suficiente para 
estalar toda uma carga emotiva acumulada. 

Contudo Sara tem uma opinião crítica em termos de atendimento pelo 
médico e pela enfermeira: os médicos, normalmente, estão mais distantes; não 
contactam muito com as doentes, enquanto que as enfermeiras têm um contacto 
mais permanente acabando por "ter um trabalho mais chato". 

O bebé apesar de não ter nascido em B, mas sim em C, porque a mãe teve necessidade de internamento 
e estava a amamentá-lo, acompanha-a neste processo de internamento, pois ainda se encontra no período 
de puerpério, também designado de pós parto. 
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Fora o acidente obstétrico ocorrido no terceiro parto em C, Sara não aponta 
nada em desfavor da qualidade dos cuidados recebidos nessa instituição. 
Reparar: "quando sair daqui (de B), vou àquelas enfermeiras todas da instituição C 

oferecer-lhes flores porque realmente não tem comparação" (HiVi:33) 
Três realidades parecem ressaltar no contexto da assistência em serviços 

ou instituições de saúde: utentes, profissionais de saúde e a própria instituição, 
que têm de coexistir não obstante os saberes e poderes (Carapinheira, 1993) de 
uns sobre os outros, onde a doente se sente vítima no meio de uma "engrenagem" 

3.8 - Relação com o corpo mediatizada por uma questão de pudor ou "não têm 
cuidado nenhum" 

A mulher tem uma relação com o seu corpo mediatizada por uma questão 
do pudor que muitas vezes não é tida em conta no acto de cuidar, pela enfermeira, 
pelo médico. Já vimos que o pudor, na perspectiva de Bologne, expressa-se pela 
tomada de consciência, manifesta através de "sentimento de vergonha, de 
incómodo que se tem ao fazer, ao enfrentar ou ao ser testemunha das coisas de 
natureza sexual"; incómodo que se sente perante aquilo que a dignidade de uma 
pessoa parece proibir. 

O que Sara nos conta retrata três situações, de entre muitas, que podem 
ferir a "sensibilidade", o pudor da mulher. A maior parte das nossas instituições 
ainda não tem em conta a necessidade de preservação da individualidade nos 
cuidados a prestar. Também quem presta esses cuidados não está atento ou 
negligencia esse facto: 

"Não têm cuidado nenhum. Ainda por cima, aquilo nem se pode considerar uma 

enfermaria: é um corredor e tem umas tabuinhas a separar... nós estávamos oito, quatro 
em frente a quatro. O único cuidado que tinham era se fosse alguém a entrar não deixar 
entrar... Quando estavam a fazer a lavagem às senhoras não deixavam ou tentavam não 
deixar entrar ninguém, dependia das enfermeiras. Mas a desgraçada que estava ao meu 

lado, um dia teve que mostrar como estava aquilo p'rai cinco vezes seguidas" (HiVi:31) 

E como Sara diz: "a pessoa está ali para quem quiser ver" num jogo de 
tapa/destapa, Num dia a desgraçada da Gioconda fartou-se de mostrar não se 
sabe quantas vezes, aos médicos, às enfermeiras, como se já não lhe bastasse 
num parto normal, estar internada onze dias, passar um "bom" bocado. 
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Uma outra situação decorre do facto de não haver privacidade, mas sim um 
amontoar de utentes nas enfermarias, como onde Sara estava. Sem querer levou 
uma "descasca" em público, "porque estamos ali todas", dada por uma enfermeira, 
que segundo diz parecia um general e que implicou com ela por causa da 
laqueação, como se não lhe bastasse os problemas de aceitação que estiveram 
subjacentes a esse acto. Essa mesma enfermeira uma vez disse: 

"Minhas senhoras, vamos a destapar para lavar o "grelo"!..." (HiVi:31) 

Este estilo linguístico é muito comum nos serviços de obstetrícia e como diz 

Sara: 

"A pessoa, depois de muitas coisas nem se choca, mas o facto de se chegar ali e ouvir-se 

assim umas coisas como esta, por exemplo, isso custa". (HiVi:32) 

Já referimos quando falamos do corpo da utente, que o domínio do 
obstétrico toca, colide mesmo com uma intimidade, que apesar da situação de 
maternidade por vezes é banalizada e que deve ser preservada. 

Acontece que nestes três excertos da história de vida que Sara nos conta, 
não se verifica um comportamento ético, que se espera, por parte dos 
profissionais, em relação às utentes, de forma que seja assegurado o respeito 
pela privacidade, pudor e dignidade a que têm direito. 

3.9 - As doentes apercebem-se dos erros, desculpam menos se praticados por 
enfermeiras do que por médicos 

Acho que em C há muito trabalho de equipa diz Sara: 

"os médicos dizem, as enfermeiras acatam e as coisas funcionam. Na instituição B, o 

médico diz uma coisa, a enfermeira diz ou faz o contrário". (HiVi:30). 

Consideramos esta opinião característica de um discurso que embora 
explicitamente não fale dos poderes e saberes sábios, de primeira apanha dos 
médicos em relação aos saberes de segunda da enfermeira, fala de um trabalho 
de equipa que para funcionar bem os médicos dizem, os enfermeiros acatam, 
cumprem, ou seja, os médicos são sempre superiores, as enfermeiras estão 
abaixo, obedecem. Porventura é esta a imagem que Sara tem dos papéis de 
médico e de enfermeira. 
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As doentes apercebem-se dos erros e desculpam-nos menos se praticados 
por enfermeiras do que por médicos. Valorizam-nos de maneira diferente. 
Podemos constatar o que acabamos de dizer quando frente a duas situações 
distintas: 

"Não, o Parlodel não é para mim, não estou a secar o leite, estou a amamentar, disse-lhe, 

com o bebé lá de propósito ao pé de mim. Essa enfermeira devia estar nervosa... devia 

estar mesmo xoné de todo. Eu até disse para a minha vizinha: confirma se ela te dá a 

medicação 

que tens escrita, senão ainda te dá outra coisa qualquer... não têm cuidado nenhum." 

(HiVi:31). 

"Ele nasceu na instituição C. Em relação à outra cesariana que fiz acordei muito bem. 

Não tive dores nenhumas nessa noite, depois é que comecei cada vez a ter mais dores... 
isto deve ser qualquer coisa, é impossível... Depois fizeram-me uma ecografia e tinha 

hidronefrose... Coseram-me o ureter" (HiVi:27). 

Depois da intervenção cirúrgica para resolver o acidente operatório ocorrido 

na cesariana do seu último filho, quando Sara foi ao médico ele disse-lhe: "Teve 

muita sorte, esteve estenosado muito tempo" (HiVi:28). Sara mostra-se resignada: 

"uma pessoa tem é que aceitar as coisas que lhe acontecem. Não adianta nada refilar. 

Se calhar, se refilasse, ainda hoje tinha que ser operada mais uma vez, ficava uma 

porcaria por não me portar bem" (HiVi:28). 

Na primeira situação está explícito que as enfermeiras "não têm cuidado 
nenhum". 

Na segunda situação não só não está explícito o acidente cirúrgico quando 
lhe "coseram" o ureter, como, isso sim, está bem claro que é preciso aceitar, não 
adianta refilar, senão e aqui está implícito neste discurso, o poder médico-doente, 
vem ao de cima. 

4 - O MEU CORPO FÍSICO, O MEU CORPO ESPIRITUAL OU "COMO ME SINTO COM 
O CORPO QUE TENHO" 

Num contexto de sofrimento humano em que se joga a vida e a morte 
somos levados a articular uma série de questões e adoptar atitudes, decisões que 
se vão (re)construindo por força do social, do cultural. 
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A cultura portuguesa é impregnada da religião, mesmo que não a 
pratiquemos. Podemos constatar na nossa vida de relação social que a dimensão 
do religioso está presente no profano. Todos temos a noção de alma, da vida pós-
-morte, da existência de divindades, como elementos que participam na nossa 
cultura, nomeadamente ocidental. 

Qualquer sociedade constrói um sistema de relações sociais através do 
qual se reproduz. Este sistema é histórico, existe no espaço e desenvolve-se no 
tempo. Como diz Iturra (1991:14): 

"As ideias religiosas resultam da experiência humana, constituem a história não escrita a 

partir da qual todo o grupo gere a sua heterogeneidade e distribui as suas capacidades 

pela materialidade da vida" 

A consciência ou maior sensibilidade do sofrimento físico porque passou, 
talvez nos ajude a compreender, como pode ter despertado Sara para uma outra 
dimensão da vida - o espiritual. 

Sara frequenta um movimento espiritual: "Uma pessoa às vezes pode ter dúvidas 
se este é de facto o caminho correcto" (HiVi:37). 

Acha que cada vez mais se fala nas questões do espiritual, da religião, 
talvez a pessoa tenha consciência que de facto as pessoas andam à procura de 
alguma coisa, de alguma explicação para o mundo tal e qual está. 

A maior parte dos problemas que temos são espirituais, com repercussões 
físicas. Poucos são os que têm origem exclusivamente física. 

Relativamente ao corpo sofredor, ao corpo doente, Sara pensa que hoje, as 
pessoas não têm paciência para deixarem o organismo reagir. Diz-nos que 
começou com a homeopatia para tentar resolver os problemas de pele. A 
homeopatia em relação à medicina tradicional tem uma filosofia completamente 
diferente: potenciar a resposta do organismo e não evitar que o organismo faça 
qualquer esforço, à partida. 

Considera que a nossa civilização hoje em dia é a civilização do menor 
esforço. Normalmente a medicina não arrisca deixar um período para o corpo 
reagir, deixar esperar e ver o que acontece. Neste aspecto o corpo não tem 
oportunidade de fazer nada por ele, não reage, habitua-se. 

Os cuidados que dispensa(ou) ao seu corpo têm em atenção os seus 
problemas de pele, não gosta muito de se pintar, gosta mais do natural. Não gosta 
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de ser gorda, pois além de se sentir deselegante é uma questão de saúde. A 
preocupação maior que tem hoje é com o cabelo, contudo, deixa escapar, que o 
pintar-se acarreta a preocupação de ver se está pintada ou não. Mais uma 
preocupação que não compensa. 

Diz gostar de uma certa feminilidade nas mulheres, mas não gosta de as 
ver muito pintadas a parecerem barbies. Não gosta de uma mulher toda 
"produzida", como se diz, associando-lhe uma certa futilidade que pode nem ser 
verdade mas é essa a imagem que a própria televisão cria: a mulher que aparece 
na televisão é um efeite, é um bibelot que está em casa, quanto mais bonitinha 
está, melhor, menos pensa aquela cabeça. Curioso assinalar a semelhança de 
pensamento em Holbach (in Badinter, s/d: 169) que denunciou a mulher brinquedo 
que só se preocupa com modas e enfeites, que os homens fabricaram para os 
seus próprios prazer e poder. 

Anda pouco de saias, porque não gosta de andar com meias, mas se tiver 
que ir a uma cerimónia, prima no vestuário. Sara parece não responder, ao que já 
dissemos no nosso quadro teórico de referências, sobre o vestir, o "arranjar-se", 
como uma necessidade de acentuar o encanto sexual na dita busca de perfeição 
estética em que a roupa é acima de tudo um símbolo de feminilidade, um símbolo 
de afirmação sexual. 

Sara sente-se bem com o corpo que tem, só não se sente bem quando está 
com problemas de pele, se bem que acha que a preocupação já foi maior. No 
nosso entender talvez porque os mecanismos de defesa que criou, a levam a 
aceitar o que acontece, o que vivência no e com o seu corpo, a um outro nível - o 
espiritual afim de resgatar os seus, e os dos outros, porque herdados, pecados. 
Pensa que agora vive mais o momento e refere ter medo da morte, embora não 
saiba explicar bem, considera que a relação que tem com a morte é diferente da 
que tinha mas ainda não é o que devia ser. Já teve mais medo de envelhecer do 
que agora, talvez diz-nos, por isso aquela coisa de fazer os registos todos. Talvez 
uma forma de parar no tempo. 
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A problemática desta investigação girou em torno da experiência feminina 
do corpo, tomando como ponto de partida os objectivos centrais do nosso estudo. 
Quisemos construir os pressupostos que existem acerca da forma como a mulher 
vive, sente, age e cuida do seu corpo, incluindo as experiências da gravidez; 
identificar e compreender como os espaços de mediação social (Ferrarotti,i983) se 
articulam no processo de socialização e de formação pessoal da mulher; dar voz 
aos discursos de uma mulher que, através da sua história de vida, nos dá a 
conhecer os processos de construção da noção do corpo por que passou. Para 
tal, decidimos encetar um caminho que nos permitisse dar "corpo" ao que foram as 
nossas preocupações teóricas e metodológicas. 

Construímos um referencial teórico assente em trabalhos de 
investigadores/as, cujos contributos nos permitiram articular e confrontar discursos 
de e acerca da mulher, numa dialéctica de "vai e vem" da teoria para a prática, da 
prática para a teoria, através da história de vida de Sara, trazendo à "tona" a 
subjectividade e experiência vivida da personagem central do nosso estudo, os 
conceitos imbuídos de uma "transmissão cultural" e de "habitus" adquiridos, se 
considerarmos que os actores sociais se produzem e reproduzem culturalmente 
(Bourdieu, 1990; Stoer, 1978). 

A história de vida como recurso à experiência e subjectividade tem nesta 
investigação um lugar importante. Permitiu-nos "captar" as vivências, os sentidos 
atribuídos às mesmas, bem como a forma como se articulam nos diferentes 
espaços e contextos em que Sara se movimenta - família, escola, grupo de pares, 
amigos, casamento, religião, vinda de filhos, etc. 

Sara: ser mulher, ser mãe - uma história vivida num corpo vivido, assim 
designámos a história de vida que (re)construímos depois de realizadas as tarefas 
de tratamento da mesma (Poirier et ai, 1989), processo moroso que refutámos de 
interessante e absorvente. Nesta história de vida, ressaltam quatro unidades de 
análise que identificámos não sem alguma dificuldade operacional, mas que nos 
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pareceram consonantes com as categorias criadas, normalmente compostas por 
termos-chave e outros indicadores que traduzem o campo semântico do/s 
conceito/s que queremos apreender (Vala, 1986). 

Assim, na primeira unidade de análise, que intitulamos de "somos o que 
herdamos, mais os acontecimentos e experiências por que passamos", numa 
espécie de viagem do nascimento à adolescência, passa-se da noção da menina, 
da rapariga, para uma noção do corporal ditado pelo biológico, sendo de realçar o 
papel socializador da família e da escola. Há momentos em que o biológico quase 
se impõe ao cultural, mas a forma como se lida com este facto traduz a força do 
cultural. Daí considerar-se a puberdade como um facto biológico e a adolescência 
como um fenómeno psico-social. 

"Ser mulher, ser mãe: uma questão de cultura" constitui a segunda unidade 
de análise marcada por um novo reconhecimento de que se é mulher. Duas 
realidades se encontram balizadas por questões do feminino e masculino em que 
o social controla fortemente o biológico. Namoro e casamento constituem espaços 
de vida significativos para Sara, correspondendo como que a uma fase 
consciencializada de reconhecer a situação de se ser mulher e a aceitação das 
regras de jogo. 

A terceira unidade de análise, dedicada às experiências da gravidez 
vivenciadas por Sara, dita, por assim dizer, um terceiro nível de reconhecimento 
que se é mulher, no que a gravidez e parto têm a ver com as experiências que 
advêm do seu próprio corpo. Do querer ser mulher para ter filhos e não ir à tropa, 
à experiência vivenciada da maternidade, passando pelas instituições de saúde 
- das quais, no seu entender, teve uma palavra a dizer relativamente à forma 
como foi cuidada - vai a distância correspondente a uma experiência marcante. De 
salientar que, apesar de haver uma predominância do biológico nesta experiência, 
é extremammente condicionada pelo social. 

A quarta e última unidade de análise da história de vida da Sara que 
designamos de "o meu corpo físico, o meu corpo espiritual", traduz o aqui e agora, 
o "como me sinto com o corpo que tenho", a consciência ou uma maior 
sensibilidade de que o sofrimento porque passou lhe possa ter despertado uma 
outra dimensão da vida - o espiritual, num exercício de conciliação entre o familiar, 
o pessoal/corporal e o espiritual. 
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Relativamente às nossas preocupações teóricas, fomos construindo um 
quadro de referências, problematizando conceitos, questionando conhecimentos 
em diferentes domínios nomeadamente psicologia, sociologia, ciências da 
educação e muito tenuemente religião, dada a opção, por falta de tempo, em não 
aprofundar esta dimensão. 

Problematizamos as questões de género que dita(ra)m os modos de vida e 
"habitus" do quotidiano, que condicionaram construção da identidade de Sara, 
balizadas por uma relação de poder ou pelo menos de não igualdade, em que a 
masculinidade e feminilidade são definidas por conceitos opostos como forte/fraca, 
superior/inferior, duro/mole, etc. (Bourdieu, 1990; Kitzinger, 1978). Nesta 
perspectiva a família e a escola são percepcionadas como ajudando a sustentar a 
estereotipia de género relativamente à discriminação sexual dos papéis sociais 
como podemos ver em Fontaine (1977), Subirais e Brullet (1988), Shorter (1995) 
entre outros. Igualdade e diferenças e feminismo foram igualmente referenciadas, 
recorrendo aos contributos de Silva (s/d), Karen Offen e Nancy Cott (in 
Magalhães: 1995), Badinter (s/d), Keller (1991), Beauvoir (1982), Wittig (1978). 

Aprofundamos as questões da mulher, do seu corpo e da maternidade, 
tentando compreender como o viver/experienciar o corpo está intimamente ligado 
às questões da educação e diversidade cultural. 

Teceram-se considerações em redor da subordinação universal da mulher 
ao seu papel de mãe e educadora, falando-se da importância que a família 
desempenha/va na sua ligação à memória dos costumes, das tradições, das 
práticas e crenças, características de um saber prático, oralizado, em oposição a 
um outro modo de transmissão dos saberes que a escola proporciona. As 
pesquisas efectuadas nestes domínios recaem sobre Joaquim (1983,1992,1994), 
Knibiehler (1982,1983), Bourdieu (1990), Almeida (1992,1995), Kitzinger (1978), 
Badinter (s/d), Ribeiro (1990). Também o contributo de Bologne (1990) foi importante 
para os questionamentos acerca do pudor e do controlo, sobre o próprio corpo. 

Finalmente, e baseadas em Collière (1989) e Géllis (1988), problematizamos 
o cuidar na maternidade como uma actividade de mulheres para mulheres, campo 
de intervenção em que, com o decorrer do tempo, o homem (médico) dele se foi 
apropriando, o que não aconteceu na área da enfermagem obstétrica, que 
continua a ser privilégio das mulheres. A partilha de saberes médicos com a 
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enfermeira constitui uma ameaça para o poder médico pelo que impõem a sua 
supremacia. Nesta relação de saberes e poderes, e recorrendo à investigação de 
Carapinheira (1993), os médicos incarnam a ideologia da ciência e da competência, 
que lhes confere um estatuto de poder e prestígio. Eventualmente, tratar-se-á de 
uma relação dicotómica e complementar entre os que "servem a ciência" e os que 
"servem os doentes", numa correspondência de opostos entre o saber "central" 
dos médicos e o saber "periférico" das enfermeiras. 

Discutimos então os aspectos de discriminação de que as enfermeiras são 
alvo face ao domínio médico, não só pelo estatuto identitário que as profissões 
lhes conferem, mas sobretudo pelo facto da estruturação do sistema social 
(práticas, discursos, poderes e saberes) se basear na oposição entre os dois 
sexos. 

Finalmente, atentamos no facto de que um cuidar feminino no feminino não 
está desligado do poder e controle masculino (até porque os homens ocuparam 
um espaço e poder que era pertença das mulheres), do mesmo modo que as 
mulheres que cuidam nem sempre têm consciência que estão a tratar mulheres, a 
cuja condição feminina devem atender, acabando por ser também por elas 
controladas. 

O que este estudo permitiu 

Trouxemos para o campo social o "tecido" da vida de Sara naquilo que a 
sua vivência tem de singular, de exemplar a fim de reflectirmos, compreendermos 
e analisarmos à luz dos contributos de teóricos já referenciados, apresentando os 
resultados que este estudo permitiu, mostrou. 

Este estudo revela a influência do social, em cada momento, na construção 
da vida e do desenvolvimento humano, pela sua interacção constante com o 
ambiente de que faz parte e no qual se desenvolve. Este meio comporta espaços 
de vida, está organizado, estruturado, é modelado(r) por todos quantos vivem e 
interagem no seu interior, numa imensa teia de relações entre indivíduos. O que 
Sara é hoje em relação àquilo que sente e como sente o corpo que tem, é 
resultado de um conjunto de processos por que passou, mais ou menos 
conscientes, cujos "filtros" dependem da leitura de uma realidade, que se vive em 
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cada momento da vida e cujas aprendizagens traduzem muito a força do cultural e 
o significado que essa vivência assumiu. 

Quando partimos para este estudo, não sabíamos o que ia acontecer. 
Sabíamos que o objecto do nosso estudo era constituído por uma mulher, com 
experiência de maternidade. Sara, de trinta e quatro anos de idade, casada, mãe 
de três filhos, o último dos quais acabara de nascer, oriunda de família com um 
nível social que designamos de médio-elevado, com formação universitária, 
professora no ensino superior, com experiência de vida citadina, a preparar a sua 
tese de doutoramento, levou-nos a pensar que do ponto de vista de análise para o 
nosso estudo, a sua história teria "pouco interesse" porque nos habituamos à ideia 
de que as pessoas "problema" inseridas em meios "problema" é que têm interesse 
serem estudadas. 

Este estudo permitiu-nos constatar a dinâmica de duas famílias nucleares 
que, através da sua situação de classe, comunicam uma cultura própria do seu 
estrato social, onde a mulher assume o papel de mãe e trabalhadora. Embora se 
verifique alguma simetria de papéis a nível do doméstico - pela 
repartição/negociação de tarefas - as mulheres queixam-se que os homens 
pensam ser os "seus donos", o que levanta o problema da supremacia do homem, 
da dominação masculina, apesar de tudo. Pelo que a família de Sara se 
considerará uma família tendencialmente simétrica. 

Os pais de Sara proporcionaram-lhe uma educação familiar aberta, uma 
educação sem vergonha do corpo, o que para a altura fugia à regra, como foi 
constatado. 

Este estudo evidencia que aos colégios de élite têm acesso os estratos 
sociais mais elevados, onde se recorre ao castigo como instrumento pedagógico. 
A escola é um espaço, que impõe comportamentos, castiga os que não cumprem, 
usa de violência, mesmo que simbólica, disciplina, domestica, ainda que seja para 
disciplinar a alimentação. 

Mostra ainda que a vida das nossas escolas conheceu práticas 
pedagógicas distintas, desde a educação separada, à escola coeducativa mas, 
mal-grado a ironia, acaba a certa altura ela também por separar os alunos, letras 
para um lado, ciências para outro. 

153 



Conclusões 

Constatamos também que os estereótipos de género perpassam todos os 
espaços de vida da relação entre homem e mulher e estão presentes em 
concepções, atitudes e comportamentos; impondo-se, quase como "regras" por 
força do cultural, mesmo as que dizem respeito às questões do corpo, ao nível do 
pensar, do sentir, do agir. 

De notar que Sara, apesar do tipo de educação familiar viveu uma 
adolescência semelhante à maioria das adolescentes, do ponto de vista biológico 
e psico-social, incluindo a experiência com grupos de pares e o namoro, no quadro 
de características idênticas à que os teóricos referem adoptadas neste domínio. 
De realçar as estratégias de negociação familiar, a seu favor, como por exemplo 
ser boa aluna, para ganhar saídas e defender-se da família. 

Por ser filha única e ter uma mãe que exerceu um controlo forte ao nível da 
dinâmica e actividades do familiar, só com o casamento é que Sara veio a 
conhecer o que é ser-se homem, a aperceber-se das diferenças de papéis. Apesar 
de haver colaboração no doméstico, foi sentido o domínio do masculino, a 
sublinhar, a facilidade com que o homem se desliga das actividades entendidas 
como sendo de mulheres. Sem pretender generalizar parece-nos, nesta 
investigação, que por mais moderna que seja a família, a mulher continua a ser a 
mais sobrecarregada e sacrificada. Sujeita-se, ora aceitando as regras do jogo, 
ora conciliando. É a constatação de uma realidade em oposição à noção 
fantasiada do casamento "ideal", da família "ideal" e do amor romântico, que o seu 
discurso deixou escapar. 

Parece-nos evidente neste trabalho, que a realização da mulher através da 
sua capacidade reprodutiva e da experiência de ser mãe é fulcral na vida da nossa 
entrevistada. É um dado que se apreende no seu discurso e que acentua a 
subordinação universal da mulher ao seu papel de mãe. 

Esta investigação permitiu-nos entender que "ser mulher é um constructo 
cultural e não somente um dado natural e biológico. A mulher tem uma relação 
com o seu corpo, não só mediatizada pelas questões do cuidar para o proteger e 
manter em boa forma, como por questões de pudor, de controlo, sobre o próprio 
corpo. Esta relação com o corpo é determinada por "habitus" que se assimilam e 
onde se sublinha a influência do multicultural e dos media. 
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Mostra-nos ainda que, a imagem que se tem do corpo, bem como a sua 
aquisição, constituem um processo dinâmico que se adquire, elabora e estrutura 
progressivamente desde o nascimento. Lidar com o corpo nem sempre é tarefa 
fácil. Os períodos da adolescência e da gravidez constituem momentos críticos por 
excelência, relativamente a este domínio, a este controlo, levando a mulher a 
adoptar estratégias de remediação. Do recurso à homeopatia ao seu envolvimento 
no movimento espiritual que frequenta parece assim ter encontrado a "luz", a 
solução para os seus problemas, criando como que mecanismos de defesa para a 
aceitação do que experiencia(ou), acontece(u) com o seu corpo, sobretudo desde 
que ficou grávida. 

A perspectiva de Sara em relação à forma como foi cuidada nas 
instituições, mostra-nos que, nem sempre há um bom atendimento nas mesmas. 
As instituições não têm condições físicas ou de organização ou não são criadas 
essas condições e alguns profissionais não prestam cuidados com qualidade, ou 
não reúnem requisitos que favoreçam a comunicação humana muito 
especialmente se considerarmos a posição de superioridade/inferioridade que se 
evidencia entre o médico ou enfermeira em relação à doente. Provavelmente 
estão em jogo determinados saberes e poderes que os seus estatutos identitários 
lhes conferem. Contudo o seu discurso parece confirmar a posição de 
superioridade do médico face à enfermeira num sentimento que parece querer 
evidenciar a sua subalternidade em relação ao médico, aos níveis do saber e do 
poder, possivelmente poderá constituir uma visão estereotipada do que é ser-se 
enfermeira expressando assim o desconhecimento do novo paradigma da 
enfermagem nos domínios da formação, do desempenho de funções e de carreira, 
que é hoje a profissão de enfermagem. Talvez este trabalho permita (re)pensar a 
acção formativa e interventiva dos profissionais de saúde relativamente aos 
cuidados que prestam. 

De salientar que quando se refere à enfermagem Sara usa o género 
feminino, quando se refere à classe médica usa, ora o feminino ora o masculino, o 
que evidencia em relação à enfermagem, nesta área de especialidade, o exclusivo 
do género feminino na assistência à parturiente nas instituições, na altura do 
nascimento dos seus filhos. 
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o que este estudo não permitiu e os desafios que coloca 

Sentimos que muito ficou por dizer, analisar, explorar nesta investigação, 
mas por razões de limitação, em tempo e número de páginas, quedámo-nos por 
aqui. Fica-nos o desafio de o continuar, aprofundar e alargar, dando voz a outras 
mulheres. 

Há essencialmente dois aspectos que ficam em aberto e que gostaríamos 
de aprofundar: a análise da experiência vivenciada com o aborto, do ponto de 
vista psicológico, social e espiritual e, pesquisar, reflectir e analisar as questões da 
religião que vieram à ribalta no nosso trabalho, a fim de "agarrar o discurso de 
Sara, explorá-lo e compreender os mecanismos de aceitação, sujeição duma 
realidade abstracta. 
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