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RESUMO 

A transição para a maternidade é um período que marca significativamente a vida de uma 

mulher que se torna mãe. Envolve a assunção de novos papéis perante a família e a 

sociedade, e demanda que essa mulher encare novas responsabilidades, que incluem 

mudanças no self e na percepção sobre si mesma. No entanto, essa experiência ocorre de 

forma idiossincrática e não-linear, e pode ser fortemente influenciada pelo modo como o 

mundo é percebido pela mulher naquele momento. Nesse sentido, a presente pesquisa 

teve como objetivo analisar as dinâmicas afetivo-semióticas de mulheres que 

experienciaram a transição para a maternidade no contexto de pandemia da Covid-19, a 

partir da perspectiva teórica da Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas. Foi 

realizado um estudo qualitativo de casos múltiplos, utilizando como técnicas de 

coconstrução de dados a entrevista narrativa e a photovoice. Participaram da pesquisa oito 

mulheres que experienciaram a transição para a maternidade no contexto da pandemia da 

Covid-19 no Brasil. Foram realizadas três entrevistas com cada participante, com o 

intervalo de aproximadamente dois meses, com o objetivo de alcançar um maior 

aprofundamento nas narrativas, bem como acompanhar suas vivências ao longo das 

possíveis modificações do cenário pandêmico com o passar do tempo. As entrevistas 

foram realizadas por meio de ferramentas online de videoconferência. Os dados 

coconstruídos foram avaliados por meio do método de análise consensual da pesquisa 

qualitativa (Consensual Qualitative Research, CQR), que estuda, em profundidade, as 

experiências únicas dos sujeitos, e busca minimizar algum tipo de viés por parte do 

pesquisador. As narrativas das participantes do estudo mostram que os desafios da 

transição para a maternidade intensificaram-se abruptamente com o advento inesperado 

da pandemia da Covid-19, que interrompeu radicalmente suas rotinas diárias, criando um 

cenário de ampliada incerteza, doença, perda, luto e morte, além da maior percepção de 



 

 

imprevisibilidade quanto ao futuro. Ademais, um aspecto que merece destaque diz 

respeito às transformações nas relações Eu-Outro, uma vez que o cenário de pandemia 

dificultou o compartilhamento da experiência da maternidade e a possibilidade de atuação 

efetiva de uma rede de apoio social em meio a um período crítico de transição 

desenvolvimental. 

Palavras-chave: Transição para a maternidade; estudo de caso; pandemia da Covid-19; 

Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas. 

  



 

 

ABSTRACT 

Transition to motherhood is an important moment in the life of a woman who becomes a 

mother. It is a moment, which significantly marks her trajectory. It involves the 

assumption of new roles in the family and society, and it demands this woman to face 

new responsibilities. Thus these, include changes in the meaning of the self and in her 

perception of herself. However, this experience occurs in an idiosyncratic and non-linear 

way, and it can be strongly influenced by how the world presents itself to her at that 

moment. In this sense, this research aimed on analysing the affective-semiotic dynamics 

of women who experience the transition to motherhood in the context of the Covid-19 

pandemic, using the Cultural Psychology of Semiotic Dynamics as a theoretical 

framework. A qualitative study of multiple cases has been carried out, using narrative 

interview and photovoice as data collection techniques. Eight women who experienced 

the transition to motherhood in the context of the Brazilian scenario for Covid-19 

pandemic, and, who were puerperal or who were pregnant, took part in the research. Three 

interviews were carried out, with each participant, within a gap of approximately two 

months between them, in order to gain greater depth in their narratives. Their experiences 

were monitored, as the possible changes in the world scenario in the face of the pandemic 

happened along time. The interviews were conducted remotely, using online 

videoconference tools. Data were evaluated using the consensual qualitative research 

method of analysis (CQR), which studies, in depth, the unique experiences of the subjects, 

and seeks to minimize some type of bias on the behalf of the researcher. The analysis was 

divided into 5 chapters: 3 general data analysis chapters and 2 Case Studies chapters. The 

narratives of the study participants show that the developmental challenges of the 

transition to motherhood abruptly intensified with the unexpected advent of the Covid-19 

pandemic. Thus, it radically interrupted the study participants’ daily routine, creating a 



 

 

scenario of uncertainty, illness, loss, grief and death, in addition to a perception of 

unpredictability regarding the future. An aspect that deserves to be highlighted concerns 

the transformations in the I-Other relationships, since the pandemic scenario made it 

difficult to share the experience of motherhood and the possibility of effective action by 

a social support network in the midst of a critical period of developmental transition. 

Key words: Transition to motherhood; case study; Covid-19 pandemic; Cultural 

Psychology of Semiotic Dynamics. 
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APRESENTAÇÃO 

O tema da maternidade há muito tempo me é caro. Desde a graduação em 

Psicologia me interesso pelas dinâmicas psíquicas e sociais que envolvem o tornar-se mãe 

e as “dores e delícias” de exercer a maternagem. No ano de 2017 fiz o curso de formação 

em Doula, profissional que oferece informação e apoio emocional à mulher durante a 

gestação, parto e puerpério, que está ao seu lado, interage, orienta e assiste a gestante ou 

puérpera, provendo encorajamento e tranquilidade (Leão & Bastos, 2001). Desde então, 

atuando como Doula, pude acompanhar mulheres durante a gestação, trabalho de parto e 

puerpério, ouvindo suas angústias, medos, expectativas e alegrias relacionadas a essa 

nova fase que se inicia em suas vidas. No ano de 2018, ainda na graduação, realizei em 

parceria com a colega de graduação Alane Leite uma pesquisa a respeito do luto de mães 

de bebês natimortos, adentrando em um campo delicado e doloroso que se inaugura 

quando o desfecho de uma gestação ocorre fora do esperado. A partir daí, o interesse e o 

desejo em aprofundar o estudo acerca da transição para a maternidade se intensificaram 

e convergiram em direção à seleção do mestrado.  

Inicialmente, direcionei o meu olhar para a experiência da maternidade 

relacionada a um cenário novo e ainda pouco explorado pela Psicologia: as dinâmicas do 

self de mães de bebês com a Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCVZ). Pensando nas 

implicações subjetivas de ter um bebê com uma síndrome (que podem ser intensificadas 

pelas características específicas da SCVZ, como irritabilidade, choro constante, 

hipersensibilidade e dificuldade no sono) e na sobrecarga da mãe com relação aos 

cuidados com a reabilitação dos(as) filhos(as) (Silver et al., 1998), submeti meu 

anteprojeto para a seleção do mestrado com esse tema.  
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Aprovada e inserida no mestrado do Programa de Pós Graduação em Psicologia 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em março de 2020 fui surpreendida pelo 

evento disruptivo que viria alterar o rumo de nossas vidas – e também do meu projeto de 

pesquisa: a pandemia da Covid-19 (ou novo Coronavírus). Desde então, nós – sujeitos de 

boa parte do planeta - fomos atravessados pela emergência do surto de uma doença até 

então pouco conhecida e que culminou em uma reorganização dos modos de vida e de se 

relacionar com o mundo e com o outro. Vimo-nos – enquanto sociedade - em um cenário 

novo de medo e preocupação, e diante da necessidade de nos adaptarmos ao 

distanciamento social e de adotar medidas de segurança e higienização para conter o 

contágio pelo vírus.  

 Imersa nessa nova realidade e diante de toda a repercussão subjetiva apontada por 

estudos ainda escassos a respeito da pandemia da Covid-19, em maio de 2020 sugeri à 

minha orientadora e à minha coorientadora a mudança do meu tema de pesquisa. Sem 

perder de vista o meu objeto de interesse e almejando contribuir para a pesquisa em 

Psicologia acerca dos impactos relacionados ao cenário imposto pela pandemia, 

decidimos em conjunto que nos debruçaríamos sobre as dinâmicas afetivo-semióticas da 

transição para a maternidade no contexto da pandemia do novo Coronavírus no Brasil.  

Nesse sentido, a pesquisa passou a ter como objetivo investigar o impacto da 

pandemia para um grupo específico: mulheres gestantes ou puérperas que experienciaram 

a transição para a maternidade em meio à pandemia. Já é conhecido que a transição para 

a maternidade inaugura mudanças subjetivas, corporais e nas relações Eu-Outro-Mundo 

(Pontes & Simão, 2018). Porém, é possível pensar que no contexto de uma pandemia essa 

transição pudesse ser ainda mais desafiadora para as mulheres devido à ruptura inesperada 

da vida diária, das novas demandas familiares e profissionais e da condição de 

vulnerabilidade que precede e se agrava com a quarentena. A pandemia, portanto, pode 
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ter uma repercussão significativa na vivência das mulheres que dão à luz nesse período, 

incluindo a construção de significados sobre o tornar-se mãe e a relação com o mundo. 

Ademais, as gestantes e puérperas fazem parte de um grupo de risco associado à Covid-

19, o que aumenta a atmosfera de medo e as vulnerabilidades sociais tão marcantes no 

contexto brasileiro – país especialmente atingido pela pandemia. 

Desenvolver uma pesquisa durante esse momento incerto, que suscitou medo, 

preocupação e ansiedade foi um grande desafio. Principalmente considerando que o 

estudo parecia demandar uma corrida contra o tempo: até quando duraria a pandemia? 

Quais seriam as perdas de estudar o fenômeno depois de passada a sua vivência?  E se 

não desse tempo de realizar as entrevistas com as participantes enquanto o surto da Covid-

19 ainda acontecia? 

Foi necessário, diante de tantas incertezas, acelerar o processo da coleta de dados 

para que pudéssemos investigar o fenômeno enquanto ele acontecia, para que a 

afetividade da experiência nos discursos das participantes fosse o mais viva possível. 

Portanto, encaminhei ao colegiado do Programa de Pós Graduação em Psicologia da 

UFBA uma solicitação para iniciar a coleta de dados antes da minha participação no 

Seminário de Qualificação I. Uma vez deferido o pedido, submeti o projeto à Plataforma 

Brasil para a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Psicologia. Assim que o 

projeto foi aprovado, dei início à coleta de dados. 

Como diz o poeta Antônio Machado: “o caminho se faz ao caminhar”. Portanto, 

em meio a todas as dificuldades, caminhamos – no plural, porque não caminhei só – em 

direção à construção desse trabalho. Com a preciosa parceria de Virgínia e Vívian 

(minhas orientadoras) e a valiosa disposição das participantes da pesquisa, foi possível 

construir uma coleta de dados em três etapas ao longo do ano de 2020. Infelizmente, a 
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pandemia não acabou tão rápido como imaginávamos, mas seguimos ansiando pelo dia 

em que esse momento histórico ocupará apenas um lugar no passado.  

A presente dissertação contém 9 Capítulos. o Capítulo 1 apresenta a Introdução e 

Revisão de Literatura, além dos Objetivos e Justificativa do estudo. O Capítulo 2 contém 

a Fundamentação Teórica, e o Capítulo 3 detalha o Delineamento Metodológico utilizado 

para realizar a pesquisa e a análise de dados. Os quatro Capítulos subsequentes 

apresentam a análise dos dados coconstruídos a partir das entrevistas realizadas: os 

Capítulos 4, 5 e 6 são compostos por uma análise geral das entrevistas, e nos Capítulos 7 

e 8 são realizados os Estudos de Casos de duas participantes (Caso Sandra – capítulo 7, e 

Caso Letícia – capítulo 8). No Capítulo 9 a dissertação é concluída com as Considerações 

Finais. 
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CAPÍTULO 1 

A TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE E O CENÁRIO DE PANDEMIA DA 

COVID-19 

A transição para a maternidade se constitui como um momento marcante no curso 

de vida das mulheres que se tornam mães. A notícia da futura chegada de um(a) filho(a) 

na vida de uma mulher envolve um período de preparação psicológica para o tornar-se 

mãe. Tratando-se especificamente de mulheres que experienciam a transição para a 

maternidade a partir do evento da sua própria gestação, esse é um período em que estão 

presentes alterações físicas e hormonais, além de também ser marcado por uma 

perspectiva de mudança nos papéis sociais, que exige uma série de adaptações e 

reajustamentos psíquicos e sociais (Maldonado, 2013).  

Para a mulher são inúmeras as mudanças relacionadas ao tornar-se mãe, não só 

com relação ao corpo que se modifica interna e externamente, mas também referentes às 

alterações psicossociais (Figueiredo, 2005). Segundo Piccinini et al. (2008, p. 64), muitos 

autores descrevem a gestação como um período de “preparação psicológica para a 

maternidade”, sendo este um momento importante de reestruturações dos papéis 

exercidos pela nova mãe. Com a gravidez, surge uma necessidade de reflexão por parte 

da mulher acerca das suas relações consigo mesma, com seus pais, 

companheiro/companheira e outros filhos (se houver). Trata-se de um convite a revisitar 

suas relações e experiências do presente, passado e expectativas de futuro.  

O parto, por sua vez, desencadeia grandes modificações, mas a transição para a 

maternidade não se encerra com o nascimento do bebê, visto que o puerpério se constitui 

como um período propício ao surgimento de crises psicológicas (Henriques et al., 2015). 

Após o nascimento do bebê são inauguradas novas mudanças fisiológicas e da rotina, 
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além do estabelecimento de uma nova relação entre os pais e o(a) filho(a) que acaba de 

chegar. 

Scavone (1985) afirma que a maternidade é um evento biológico, mas também 

social e antropológico, sendo marcado consideravelmente pela cultura e sociedade em 

que acontece. A experiência da maternidade também é marcada, portanto, pelo momento 

histórico em que é vivenciada, podendo ser fortemente influenciada pelo modo como o 

mundo se apresenta para aquela mulher naquele dado momento.  

Na atualidade, estamos vivendo mundialmente um momento histórico 

recentemente inaugurado com o surgimento da pandemia do novo Coronavírus, que pode 

repercutir significativamente no modo como a transição para a maternidade é 

experienciada. Trata-se do surto de uma nova doença intitulada “Covid-19” que surgiu 

em dezembro de 2019 na China, causada pelo vírus SARSCoV-2 - um novo Coronavírus 

cujas consequências provocadas pela infecção podem variar desde sintomas leves de 

resfriado até uma pneumonia grave.  

O SARSCoV-2 difere dos outros tipos de Coronavírus uma vez que a maioria não 

resulta em infecção grave do trato respiratório inferior ou não possui um potencial tão 

alto de transmissibilidade. Em março de 2020 foi declarada Emergência de Saúde Pública 

de Interesse Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Covid-19 

representa a síndrome respiratória viral mais severa desde a pandemia de H1N1 

(influenza) ocorrida entre 1918 e 1919, também conhecida como “gripe espanhola” 

(Ferguson et al., 2020). 

Quando um vírus está sendo amplamente disseminado, existe a possibilidade de 

apresentar mutações. Nesse sentido, o SARSCoV-2 possui, ainda, outro agravante em 

termos de transmissibilidade quando comparado a outros Coronavírus: vem apresentando, 

de forma rápida, novas variantes - que podem ser um potencial de transmissibilidade 
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ainda maior. Entre o final do ano de 2020 e início de 2021, já haviam sido detectadas 

novas variantes do novo Coronavírus em países como Reino Unido, África do Sul e Brasil 

(Kerr et al., 2021).  

A transmissão do vírus se dá a partir do contato físico entre os indivíduos 

contaminados e os suscetíveis, seja no ambiente domiciliar, local de trabalho, escola, 

espaços de lazer ou mesmo aleatoriamente na comunidade a depender do distanciamento 

entre os sujeitos (Huang et al., 2020; D. Wang et al., 2020). Portanto, com o intuito de 

diminuir a quantidade de pessoas circulando nas ruas – e com isso tentar achatar a curva 

de contágio e evitar uma sobrecarga do sistema de saúde – alguns países adotaram 

medidas como a imposição do distanciamento social para casos suspeitos, incentivo à 

quarentena voluntária da população, restrições relativas ao comércio e lazer e adoção de 

novos protocolos de higiene (Ferguson et al., 2020).  No Brasil, alguns estados 

incentivaram a quarentena voluntária generalizada e decretaram o fechamento provisório 

de estabelecimentos comerciais e de lazer.  

Brooks et al. (2020) realizaram uma revisão de alguns dos primeiros estudos 

divulgados a respeito do impacto psicológico da quarentena como medida preventiva para 

conter a disseminação do novo Coronavírus. Dos 3166 artigos encontrados pelos 

pesquisadores, 24 foram incluídos na revisão e a maioria mostrou presença de efeitos 

psicológicos negativos em muitos participantes das pesquisas. Tais efeitos incluíram 

sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva, e foram resultantes de fatores 

estressores como a duração prolongada da quarentena, medo de ficar doente, frustração, 

informações inadequadas, perda financeira e estigma. Alguns desses estudos sugerem que 

esses efeitos podem ser duradouros. A quarentena, portanto, é um fator que influencia 

negativamente a experiência de mundo de quem está vivenciando esse momento 

histórico.   
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Porém, nem todos os cidadãos ao redor do mundo estão enfrentando esse cenário 

predominantemente em casa: muitos precisam continuar saindo para trabalhar, outros 

vivem em cidades em que a contaminação não justifica a quarentena; e ao longo dos 

meses as restrições e sugestões sociais acerca da quarenta foram sendo flexibilizadas em 

alguns momentos de diminuição da velocidade de contágio e números de casos. Todavia, 

o distanciamento social é apenas um aspecto do cenário de medo e incertezas que tem 

permeado o dia-a-dia de boa parte da população. 

Pereira et al. (2020) afirmam que os sujeitos em isolamento social apresentam 

maior propensão a desenvolver transtornos mentais e sintomas de sofrimento psíquico 

tais como estresse, ansiedade e depressão devido à falta de interação social e 

impossibilidade de livre circulação. A emergência de medo e insegurança na população 

é agravada pela disseminação de informações falsas ou contraditórias relacionadas ao 

vírus, como as formas de transmissão, período de incubação, número de infectados e de 

óbitos, entre outros aspectos (Ornell et al., 2020; Bao et al., 2020). A sensação de 

imprevisibilidade da epidemia também é intensificada pela dificuldade da população de 

compreender as orientações das autoridades (Bao et al., 2020). Os níveis de ansiedade - 

tanto de pessoas saudáveis quanto daquelas com problemas prévios de saúde mental - 

podem ser aumentados pelo “medo do desconhecido” (Shigemura et al., 2020). 

Lupton (2020) aponta que a pandemia do novo Coronavírus tem algumas 

diferenças com relação a outras crises mundiais como, por exemplo, a do HIV/AIDS. 

Uma das principais diferenças é a rápida expansão da Covid-19 e de seus efeitos, de modo 

que houve pouco tempo para pensar nas estratégias para responder de forma adequada a 

esse problema. No Brasil, até o dia vinte e seis de outubro de 2021, foram registrados 

21.735.560 casos confirmados e 605.804 mortes pela Covid-19. (Ministério da Saúde, 
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2021). Além disso, os impactos do novo Coronavírus transpassam a questão de saúde, 

envolvendo também efeitos financeiros, psicológicos e sociais.  

É possível que os efeitos de uma pandemia para a saúde mental da população 

perdurem por mais tempo além do período de disseminação da doença. Foi o caso da 

epidemia de Ebola na África, pois mesmo após a diminuição do contágio, muitas pessoas 

que sobreviveram à contaminação pela doença ainda sofrem impactos como a revivência 

das memórias traumáticas e estigma social. Aqueles que perderam entes queridos também 

podem sofrer efeitos psíquicos a longo prazo, e mesmo os que não se contaminaram 

podem continuar sentindo sintomas de ansiedade extrema (Reardon, 2015).  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - instituição não-universitária ligada ao 

Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS) - produziu um material intitulado “Saúde 

mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19: Recomendações gerais”. Nesse 

material está descrito que durante uma pandemia é esperado que os sujeitos experimentem 

um estado frequente de alerta, preocupação, confusão e estresse devido à falta de controle 

e incertezas frente à situação de saúde. Segundo a cartilha, entre um terço e metade da 

população que vivencia uma epidemia pode apresentar sintomas de sofrimento psíquico 

caso não haja uma intervenção de cuidado direcionada a esse aspecto. Entretanto, o 

impacto psicossocial da pandemia está relacionado a alguns fatores como a 

vulnerabilidade em que a pessoa se encontra e que os sintomas psíquicos podem ser uma 

reação normal a essa situação de crise e não necessariamente caracteriza o 

desenvolvimento de uma patologia.  

Alguns fatores podem influenciar a vivência negativa da pandemia, tais como: a 

desconfiança dos novos protocolos de biossegurança e a necessidade de se adaptar a eles; 

a falta de recursos sanitários e de proteção individual; o risco de se contaminar ou 

contaminar outras pessoas; confusão entre sintomas ligados a outras doenças (como 
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febre) e o novo Coronavírus; preocupação relacionada à privação de contato social de 

seus filhos com outras pessoas; entre outros. Os principais medos apontados são: 

adoecimento e morte; perda de entes queridos e de meios de subsistência; demissão; 

exclusão social por estigma relacionado a ter se contaminado com a doença; afastamento 

de entes queridos; falta de suporte financeiro e contágio. Podem surgir também 

sentimentos de impotência, angústia, tristeza e irritabilidade; além de tédio, solidão e 

desamparo entre os sujeitos em isolamento (Melo et al., 2020). 

Nesse contexto histórico, pode-se pensar que a vivência da transição para a 

maternidade seja fortemente influenciada pelas mudanças impostas pela pandemia, visto 

que os desafios inerentes a esse período de vida podem ser intensificados pelo cenário 

pandêmico que rompe com o esperado pessoal-coletivamente no que tange às formas de 

relacionar-se com o outro e com o mundo. Soma-se a esse momento, o cenário político 

brasileiro, em que o governo - ao adotar uma postura negacionista frente à doença, à 

ciência e à educação – negligencia a proteção social e a assistência à saúde, se 

apresentando como um desafio adicional no enfrentamento à pandemia. Portanto, a 

presente pesquisa busca investigar como o período crítico de transição desenvolvimental 

que é o processo de tornar-se mãe pode ser atravessado pelo contexto pandêmico marcado 

por incertezas e pela necessidade de reorganização dos modos de vida que busca evitar o 

contágio e a disseminação do vírus. Apesar de existirem diversas formas de tornar-se mãe, 

a pesquisa irá focar na experiência de mulheres que passam pela transição para a 

maternidade a partir do evento da gravidez. 

Delimitação do objeto e justificativa  

Segundo Maldonado (2013), muitos autores reconhecem a existência de estados 

emocionais próprios do período da gestação, porém ainda não há um consenso acerca da 
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origem desses estados. Supõe-se que as mudanças emocionais sejam fruto das grandes 

transformações ocorridas com a chegada de um bebê, porém, é amplamente discutido 

como outros fatores podem influenciar nos estados psíquicos de cada gestante, como, por 

exemplo, sua situação familiar, econômica, história de vida e contexto atual (Henriques 

et al., 2015), além de importantes alterações fisiológicas e hormonais características da 

gestação e puerpério. 

Portanto, a transição para a maternidade é um fenômeno que, embora já seja foco 

de muitos estudos, tem inegável importância frente à sua complexidade. A atribuição 

social da maternidade como função feminina e designação dos cuidados de um filho 

principalmente à mulher se constituem como um reflexo dos papéis tradicionais de gênero 

ainda hoje presentes na sociedade, podendo gerar uma ideia de “desejo e fardo” a respeito 

da maternidade (Scavone, 1985) e, portanto, influenciar na forma como cada mulher 

experiencia e exerce essa função.  

A ambiguidade dos sentimentos presentes na vivência materna é também 

permeada pela crença social no “mito do amor materno”, ideia de um amor instintivo e 

imediato de todas as mães para com seus filhos. O que ocorre, porém, é que o sentimento 

de uma mãe por um filho é permeado por fragilidades, inseguranças e imperfeições como 

qualquer outro, sendo construído de forma conjunta a partir da convivência (Badinter, 

1985). O nascimento de um filho demanda que a mulher o acolha em sua cultura, sendo 

considerada a principal responsável por descobrir e interpretar suas expressões e 

necessidades. Porém, a mulher pode ou não se tornar e se reconhecer como mãe daquela 

criança. A crença de que a mulher deve amar o filho instantaneamente e vivenciar apenas 

sentimentos positivos com relação à maternidade é um dos fatores que pode suscitar 

sentimentos de culpa. 
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São muitas exigências que perpassam toda a construção do papel materno de uma 

mulher: ser uma boa mãe; amamentar; brincar; cuidar dos filhos ao mesmo tempo em que 

se dedica à carreira, aos cuidados com a casa e consigo mesma etc. (Lemos & Kind, 

2017). Portanto, tornar-se mãe é uma vivência complexa e permeada por sentimentos 

ambivalentes e intensos, sendo influenciada por diversos fatores sociais, históricos e 

pessoais. Faz-se necessário, portanto, atualizar constantemente os estudos a respeito desse 

período que pode influenciar fortemente no processo desenvolvimental de uma mulher 

que se torna mãe (Hattar-Pollara, 2010). 

Segundo Santos et al. (2019), o processo de transição para a maternidade pode ser 

facilitado ou dificultado pelas condições da mulher e pelo contexto no qual ela encontra-

se inserida.  Muitos fatores podem influenciar a experiência de tornar-se mãe, incluindo 

as expectativas e o planejamento acerca do acontecimento, o significado que possui, o 

contexto em que ocorre e o bem-estar físico e emocional dos envolvidos (Henriques et 

al., 2015). Portanto, é possível supor que vivenciar a gravidez e o puerpério em um 

contexto pandêmico como o da Covid-19 possa influenciar de maneira relevante a 

experiência materna.  

A pandemia da Covid-19 é uma questão grave de saúde pública que culminou em 

um cenário de medo e preocupação, além da necessidade de distanciamento social e 

adoção de medidas de segurança para conter o vírus. Segundo Lupton (2020, p.52), 

estamos vivendo em uma "sociedade da Covid", e ainda não é possível prever os efeitos 

a longo prazo, que precisam, portanto, ser experimentados. Diante das mudanças 

instituídas, a pesquisa social é urgentemente imprescindível para que as experiências de 

vida das pessoas nesse momento sejam documentadas e compreendidas. Faz-se 

necessário que os pesquisadores contribuam para a compreensão de como os indivíduos 

foram afetados, física e mentalmente, pelo cenário de pandemia. A disseminação da 
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doença é recente, por isso, o presente estudo almeja colaborar com a compreensão dos 

impactos físicos, psíquicos e sociais do cenário de pandemia, especialmente no que tange 

à transição para a maternidade.  

 Portanto, este estudo justifica-se por ser possível supor que em se tratando de 

mulheres que vivenciam a gestação e o puerpério nesse cenário, as repercussões 

psicossociais possam ser ainda mais intensas. Afinal, a transição para a maternidade 

consiste em um período comumente permeado por mudanças psíquicas, corporais e 

sociais que resultam em sentimentos ambivalentes e intensos. No contexto de pandemia, 

os desafios de transição para a maternidade são intensificados, devido ao clima de medo 

e preocupação compartilhado entre as pessoas, da morte à espreita, das medidas sanitárias 

que envolvem o distanciamento social e, com efeito, uma possível redução na rede de 

apoio, e do futuro percebido como incerto. À luz da perspectiva da Psicologia Cultural 

das Dinâmicas Semióticas (Valsiner, 2019), o presente estudo pretende contribuir para a 

compreensão das dinâmicas afetivo-semióticas da transição para a maternidade em um 

contexto repleto de adversidades, ao considerar essa vivência em um cenário específico 

de uma pandemia mundial que resultou em uma necessidade pessoal-coletiva de 

reorganização dos modos de vida e concepção de normalidade. 

Objetivos do estudo 

O trabalho tem como objetivo geral analisar as dinâmicas afetivo-semióticas de 

mulheres que experienciaram a transição para a maternidade no contexto da pandemia da 

Covid-19.  

Como objetivos específicos, pretende:  
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1. Descrever os significados construídos sobre a experiência de transição para a 

maternidade durante a pandemia, bem como a perspectiva de futuro vislumbrada 

por essas mulheres; 

2. Identificar os recursos simbólicos utilizados por essas mulheres para o 

enfrentamento da experiência de transição para a maternidade no contexto de 

pandemia; 

3. Entender as repercussões das medidas de distanciamento social, adotadas para o 

controle da pandemia, na oferta de apoio pela rede social à mulher na transição 

para a maternidade; 

4. Analisar como os fatores socioeconômicos, raciais e de gênero atravessam a 

vivência da transição para a maternidade em um contexto de pandemia. 

A transição para a maternidade 

A transição para a maternidade é um período que inaugura diversas 

transformações na mulher, sejam elas biológicas, psicológicas ou sociais, que influenciam 

nas dinâmicas individuais e de suas relações. Essas mudanças são importantes para que 

se constitua um espaço para o bebê e para a maternidade no campo psíquico da mulher 

(Amthauer et al., 2012). Além de filha, essa mulher também passa a ser mãe, ocupando 

um novo papel na dinâmica da família e recebendo uma nova responsabilidade subjetiva 

resultante dessa função (Lemos & Cunha, 2015).  

O evento da maternidade institui descontinuidades na identidade social feminina 

e leva à emergência de novas responsabilidades, que incluem mudanças no significado 

do self e na percepção da mulher sobre si mesma, exigindo uma adaptação gradual à sua 

nova condição de mãe. Os outros significativos que se relacionam com a nova mãe, as 
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práticas pessoais e coletivas e o campo de significação possuem um papel importante ao 

auxiliá-la na preparação daquilo que está por vir (Pontes, 2019; Pontes & Simão, 2018). 

As alterações e implicações psíquicas e emocionais presentes na transição para a 

maternidade são amplamente descritas pela literatura. Muitos autores apontam a presença 

marcante da ambivalência de sentimentos no período da gestação, trazendo relatos de 

participantes que descrevem, além dos sentimentos positivos relacionados ao ser mãe, 

aspectos como medo, preocupação, frustração e angústia frente ao desconhecido (Leite et 

al., 2014; Lemos & Kind, 2017; Piccinini et al., 2008; Strapasson & Nedel, 2010; Simas 

et al., 2013; Zanatta & Pereira, 2015). Há uma potencial fragilização da mulher diante do 

evento da maternidade, ainda que se constitua, muitas vezes, de uma vivência desejada e 

prazerosa (Zanatta & Pereira, 2015).  

Outro fator bastante descrito são as oscilações de humor, que podem estar 

presentes desde o início da gravidez. No estudo de Simas et al. (2013), participantes 

relatam que em alguns momentos estão “super felizes” enquanto em outros se sentem 

muito tristes, sem motivo aparente. Com a aproximação do parto e do final da gravidez, 

surgem também os sentimentos contraditórios: vontade de que o bebê nasça logo e de 

querer prolongar a gestação para adiar as mudanças que virão com o nascimento 

(Maldonado, 2013).  

Os sentimentos ambivalentes característicos da gestação estão relacionados a 

fatores como a relação entre a mãe e o bebê, a situação financeira e econômica familiar, 

e a falta de apoio por parte do(a) companheiro(a) e da família (Leite et al., 2014). Segundo 

Rosa e Benício (2009), as relações sociais de apoio estão relacionadas aos vínculos entre 

pessoas, podendo ser redes formais (serviços de saúde, educação) e informais (vínculos 

com os demais indivíduos: família, amigos, vizinhos, comunidade). As relações de apoio 

informais têm uma característica de maior familiaridade e envolvimento afetivo. O apoio 
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social pode ser qualquer informação ou auxílio material oferecido pela rede de relações. 

Portanto, a rede de apoio é um fator fundamental a ser considerado na transição para a 

maternidade. 

Com relação ao puerpério, no estudo de Santos et al. (2019), a maioria das 

participantes relatou tristeza e solidão nos primeiros meses da experiência de 

maternidade, devido às restrições de participação em programações com amigos e 

familiares. Nesse estudo, os relatos da limitação de sair de casa foram justificados pelas 

preocupações com a imunidade e bem-estar do bebê, dificuldade de mobilidade e 

transporte e a logística de sair com uma criança pequena (acessórios, fraldas, trocas de 

roupa etc.).  

Embora não seja uma função natural da mulher, Scavone (1985) afirma que ao 

longo da história tem se atribuído uma responsabilidade feminina à reprodução humana, 

no que diz respeito à gravidez, ao parto, à amamentação e à continuidade da vida da 

criança. Com isso, cada mãe que exerce o papel de principal cuidadora de uma criança 

necessita de diferentes tipos de apoio em diferentes situações, que passam por ajudas 

práticas, afetivas, de orientações, dentre outras, e que muitas vezes podem não ser 

solicitadas ou recebidas, mas o simples fato de saber que pode recorrer a essas pessoas já 

tem um impacto positivo para a mulher (Rapoport & Piccinini, 2006; Strapasson & Nedel, 

2010). 

 O processo de tornar-se mãe se desenvolve dentro de um contexto social e com 

base no relacionamento com outros significativos e com o próprio bebê que se forma 

dentro da mulher. É uma experiência de natureza biológico-cultural que inaugura 

mudanças subjetivas, corporais e na relação Eu-Outro-Mundo, ao longo do tempo 

irreversível (Pontes & Simão, 2018). O papel do “outro” que cresce no útero da mulher – 

o bebê – é fundamental na análise das tensões e relações simbólicas que se constroem 
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durante o tornar-se mãe, visto que o self materno da mulher grávida se desenvolve 

concomitantemente com o desenvolvimento do bebê dentro de si. A cada momento da 

gestação, a mulher nutre expectativas diferentes acerca desse filho que irá nascer, 

constituindo um campo cognitivo-afetivo ligado ao bebê (Pontes, 2019). 

No presente estudo entende-se que a gestação, o parto e o puerpério podem ser 

experiências disruptivas na trajetória de vida das mulheres que se tornam mães, pois 

demandam uma necessidade de reestruturação e adaptação em muitas dimensões (físicas, 

psíquicas e sociais), fortemente relacionados aos processos de desenvolvimento do self.  

A transição, enquanto processo de ajustamento que segue uma ruptura, pode ser esperada 

(transição normativa) ou não (transição não-normativa) para um determinado grupo de 

certa idade em uma dada sociedade (Zittoun, 2012). A gravidez é um marco que faz parte 

do processo “esperado” (pessoal-coletivamente) do desenvolvimento de uma mulher 

(Maldonado, 2013), portanto, a transição para a maternidade pode ser experienciada como 

normativa, embora nem todas as pessoas signifiquem esse evento da mesma maneira. Em 

muitos casos, a gestação pode se constituir como uma experiência não-normativa, quando 

se trata de um evento não planejado ou não desejado naquele momento.  

A transição para a maternidade não se refere apenas à experiência da mulher na 

sua primeira gestação, visto que a chegada de cada bebê pressupõe uma reorganização 

pessoal e coletiva e a assunção do papel de mãe de mais uma criança (ser mãe de um é 

diferente de ser mãe de dois, três, e assim por diante) (Maldonado, 2013).  

A pandemia da Covid-19 

A pandemia e a saúde mental da população 

Ao considerar o contexto sociocultural e histórico no qual uma mulher em sua 

transição para a maternidade está inserida, pode-se pensar que o evento da pandemia da 
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Covid-19 se constitui como uma ruptura não só na trajetória individual, mas também em 

uma dimensão coletiva. Aquilo que se conhecia como “normalidade” foi interrompido 

bruscamente, necessitando de uma reorganização pessoal das formas de se relacionar 

consigo e com o mundo. Muitas atividades cotidianas foram interrompidas ou 

reestruturadas: escolas foram fechadas; muitos locais de trabalho foram “transferidos” 

para as casas dos funcionário (home office); muitas pessoas perderam seus empregos; o 

distanciamento social dificultou o contato face a face; e a preocupação com a própria 

saúde e com a de seus familiares tomou conta da rotina de muitas pessoas. Desse modo, 

nessa seção serão analisados os artigos publicados a respeito das repercussões 

psicológicas e emocionais do novo Coronavírus para as pessoas ao redor do mundo. 

Nesse sentido, considerando o cenário de intensas mudanças sociais 

desencadeadas pela pandemia do novo Coronavírus e os objetivos do presente estudo, foi 

construída uma revisão narrativa de literatura, através de uma busca pelos artigos 

publicados a respeito da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. A revisão narrativa não 

utiliza critérios de busca explícitos e sistemáticos, e tem o objetivo de compreender o 

estado atual de conhecimento acerca de um determinado assunto (Elias et al., 2012), no 

caso desse trabalho, a pandemia da Covid-19 ao redor do mundo e no Brasil.  

A pesquisa foi realizada nos repositórios Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

(Pepisc) e American Psychological Association (PsycNet) utilizando o descritor “Covid-

19”; e nos periódicos Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico 

(Google Scholar), utilizando os descritores: “Covid-19; psicologia”; “Covid-19; 

psychological impact”; “Covid-19; emotional impact”. Foram selecionados para compor 

a revisão narrativa os artigos publicados em fontes confiáveis (revistas acadêmicas); que 

descreviam de forma clara a metodologia utilizada e os resultados e conclusões das 

pesquisas; e que traziam achados importantes acerca da pandemia em diferentes países 
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do mundo. Foram comparados os artigos que apresentavam achados semelhantes 

referentes a contextos similares e incluídos apenas aqueles que utilizaram maior rigor 

metodológico e clareza na exposição dos resultados.  

A primeira seção da Revisão de Literatura sobre a Covid-19 aborda os artigos que 

se debruçaram sobre as repercussões da pandemia para a saúde mental dos indivíduos de 

forma geral, tanto no contexto brasileiro, como em outros países também afetados pela 

pandemia. Nas seções subsequentes serão trazidas as análises dos estudos focando nos 

aspectos de gênero relacionados à pandemia, incluindo seus impactos para as mulheres e 

também, especificamente, para aquelas que são mães. Para isso, foram buscados artigos 

que discutissem a experiência da maternidade no cenário do novo Coronavírus, a partir 

dos descritores “Covid-19; maternidade”; “Covid-19; gestação”; “Covid-19; puerpério” 

e seus respectivos correspondentes em inglês, nos repositórios acima citados.  

Em vistas de contemplar o objetivo do trabalho de analisar como os fatores 

socioeconômicos atravessam a vivência da transição para a maternidade em um contexto 

de pandemia (objetivo 4, ver seção “Objetivos do estudo”), também foi realizada uma 

busca pelos descritores “Covid-19; raça” e “Covid-19; classe” a fim de ter acesso aos 

artigos que discutissem o surto do novo Coronavírus por uma perspectiva que 

considerasse os aspectos de raça e classe. Essas questões serão discutidas na seção 

dedicada ao estudo da Interseccionalidade.  

Também foram utilizados, para compor a Revisão da Literatura, algumas 

reportagens e dados divulgados por relevantes organizações nacionais e internacionais 

(Oxfam International, Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, Agência Brasil, entre 

outros) a respeito da pandemia que apresentaram dados e análises consideradas relevantes 

para o trabalho. 
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A pandemia ao redor do mundo 

O primeiro estudo com foco na investigação das respostas psicológicas iniciais da 

população durante a pandemia foi realizado por C. Wang et al. (2020) com a população 

chinesa após as duas primeiras semanas de surto da Covid-19 na China (entre o dia 31 de 

janeiro e 2 de fevereiro de 2020). Foram descritos achados que apontam que a maioria 

dos entrevistados (53,8%) classificou o impacto psicológico do surto da Covid-19 como 

moderado ou grave. Dos entrevistados, 16,5% relataram estar vivenciando sintomas 

depressivos moderados a graves; 28,8% apontaram a presença de sintomas de ansiedade 

moderados a graves e 8,1% relataram níveis de estresse moderado a grave. A pesquisa foi 

iniciada um dia após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência de 

saúde pública de preocupação internacional.  

Em março de 2020, a Espanha era um dos países mais afetados pela pandemia. 

Nesse contexto, o estudo de Rodríguez-Rey et al. (2020) coletou os dados de 3.055 

participantes a partir de uma escala que avalia o sofrimento psicológico causado por um 

evento traumático de vida. Como resultado, 30,4% dos participantes apresentaram 

impacto psicológico severo, 6,2% reportaram impacto psicológico moderado, 14,4% 

apresentaram impacto psicológico leve, enquanto 49% reportaram impacto psicológico 

mínimo.  Do total de respondentes, 25,3% apresentaram níveis moderados a graves de 

ansiedade, 41% reportaram sintomas depressivos e 42% sintomas de estresse. A amostra 

incluiu homens e mulheres entre 18 e 88 anos, e o impacto psicológico foi tido como 

maior para os jovens, as mulheres e aqueles que perderam seus trabalhos durante a 

pandemia. 

Ainda em março de 2020, outro estudo foi conduzido a respeito dos impactos 

psicológicos iniciais na população espanhola de acordo com o seu estado mental (isto é, 

sujeitos que nunca tiveram um transtorno mental, aqueles que possuíam transtorno mental 
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no passado e os que possuíam transtorno mental atual). Foram analisadas 21.207 respostas 

aos questionários, e foi encontrado um gradiente estatisticamente significativo no impacto 

psicológico experimentado de acordo com o estado mental do respondente, sendo o grupo 

dos sujeitos que nunca tiveram um transtorno mental o menos afetado, e o grupo com o 

transtorno mental atual o mais afetado.  Nos três grupos, a resposta depressiva foi a mais 

prevalente, e o impacto psicológico aumentou progressivamente e significativamente no 

período após o anúncio da extensão de mais 14 dias de lockdown. Apresentar sintomas da 

Covid-19 foi um fator de risco para ansiedade nos três grupos, e ser do sexo feminino foi 

um dos fatores de risco encontrado para apresentar sofrimento psicológico em todos os 

domínios investigados (García-Álvarez et al., 2020). 

Parrado-González e León-Jariego (2020) também buscaram investigar os fatores 

que influenciaram no mal-estar emocional e morbidade psíquica na população espanhola 

durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa foi realizada com 1.596 participantes que 

residiam na Espanha, entre os meses de março e abril de 2020. Do total de participantes, 

24,7% relataram um impacto psicológico grave ou moderado e 48,8% mostraram 

problemas de saúde mental - através do Questionário de Saúde Geral de Goldberg, que 

avalia fatores como depressão e disfunção social (Gouveia et al., 2010). Um impacto 

psicológico mais significativo e maiores problemas de saúde mental foram observados 

nas mulheres, nos estudantes, na população com menor nível de renda econômica, e 

naqueles que têm menos espaço disponível por pessoa na casa em que moram. Morar com 

alguém do grupo de risco associado à doença e antecipar os efeitos econômicos adversos 

resultantes da pandemia aumentaram o sofrimento emocional e a morbidade psicológica. 

Na Itália, a pesquisa realizada por Barari et al. (2020) entre os dias 18 e 20 de 

março de 2020 com 3.452 adultos italianos teve como achado a maior presença de 

ansiedade em mulheres, idosos ou pessoas com problema de saúde. Apesar de todos os 
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grupos entrevistados terem apresentados níveis altos, os autores apontam que há uma 

ansiedade adicional em grupos mais vulneráveis, e que isso pode culminar em um impacto 

negativo na saúde mental em longo prazo. O estudo de C. Wang et al. (2020) realizado 

com a população chinesa também aponta um maior impacto psicológico da Covid-19 nas 

mulheres, que apresentaram níveis mais elevados de estresse, ansiedade e depressão.  

Orellana e Orellana (2020) investigaram os “sintomas emocionais” (depressão e 

ansiedade) e “potenciais preditores” na população de El Salvador que adotou a quarentena 

domiciliar como medida preventiva à pandemia da Covid-19. Participaram do estudo 339 

sujeitos do gênero masculino e feminino com mais de 18 anos, entre os meses de março 

e abril de 2020. Aproximadamente 75% da amostra apresentaram “sintomas emocionais”, 

e quando comparadas aos homens as mulheres apresentaram mais sintomas. Foram 

encontrados como preditores dos sintomas emocionais o medo de contágio, ter menos 

idade e a alteração da rotina cotidiana. 

Os estudos analisados nessa seção da Revisão de Literatura permitiram observar 

que a pandemia da Covid-19 resultou em impactos psicológicos significativos para a 

população ao redor do mundo nos anos de 2020 e 2021, incluindo principalmente o 

aumento de sintomas de ansiedade, estresse e depressão, intimamente ligados a aspectos 

como o medo de contágio e da morte de si mesmos ou de pessoas próximas e às restrições 

de contato social e de realização de atividades no ambiente externo ao lar.  

Tratando-se especificamente do contexto brasileiro, foram analisados estudos que 

investigaram os impactos emocionais da pandemia para a população do país – um dos 

mais afetados pela Covid-19 em todo o mundo. 
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A pandemia no Brasil 

O estudo de Barros et al. (2020) analisou dados de uma pesquisa realizada entre 

os dias 24 e abril e 24 de maio de 2020 com 45.161 brasileiros, dos quais 40,4% relataram 

ter se sentido frequentemente tristes ou deprimidos durante a pandemia, 52,6% disseram 

ter se sentido frequentemente ansiosos ou nervosos; 43,5%  apontaram o surgimento de 

problemas de sono, enquanto 48,0%  sinalizaram o agravamento de um problema de sono 

preexistente. Esses sintomas foram mais relatados por adultos jovens, mulheres e pessoas 

com histórico de depressão. 

Do Bú et al. (2020) realizaram um estudo em março de 2020 acerca das 

representações sociais dos brasileiros ligadas à pandemia da Covid-19, do qual 

participaram 595 sujeitos que residiam na região Nordeste do Brasil. Como resultado, foi 

identificado que a gênese das representações sociais do novo Coronavírus está 

relacionada à apreensão quanto à disseminação do vírus e aos impactos emocionais da 

pandemia. 

Duarte et al. (2020) buscaram investigar os fatores associados a indicadores de 

sintomas de transtornos mentais durante os primeiros meses de isolamento social através 

de uma pesquisa realizada com 799 pessoas entre 18 e 75 anos que residiam no estado do 

Rio Grande do Sul. Dos participantes, 90,7% relataram que estavam em distanciamento 

social no período em que a pesquisa foi respondida, e 25% informaram já terem recebido 

um diagnóstico de transtorno mental. Como resultado, 44,6% relataram terem tido perdas 

econômicas no período da pandemia, portanto os pesquisadores apontam que ter a renda 

diminuída se caracteriza como um fator de risco para impactos na saúde mental da 

população. Também são fatores de risco para a saúde mental fazer parte do grupo de risco 

associado à Covid-19 (pessoas acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, cardíacos, 

gestantes ou com problemas respiratórios) e se informar mais sobre o número de mortos 
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e de infectados pela doença. Do total de participantes 23,8% informaram fazer parte do 

grupo de risco associado à Covid-19 e 43,4% disseram morar na mesma casa de pessoas 

do grupo de risco.  

Costa (2020) buscou avaliar a percepção de risco de contágio utilizando uma 

escala baseada no modelo de crença em saúde, a partir das respostas de 276 sujeitos 

durante o mês de março de 2020 no Brasil. Como resultado, foi encontrado que alguns 

fatores apresentam-se como relevantes para a percepção de risco, como por exemplo, o 

tipo de transporte utilizado pelo sujeito para se locomover, uma vez que os usuários de 

transporte público apontaram uma percepção de maior vulnerabilidade para a 

contaminação pela Covid-19 do que os usuários que utilizam veículo próprio e os que 

realizam suas atividades a pé. Outros fatores encontrados para a percepção de maior 

vulnerabilidade para a contaminação pelo vírus foram a renda - pessoas com renda muito 

baixa se perceberam mais vulneráveis – e apresentar doenças crônicas. Com relação à 

percepção de benefícios relativos ao acesso de serviços de saúde e tratamento da Covid-

19, os usuários do sistema público de saúde tiveram uma percepção de serem menos 

beneficiados do que os participantes que utilizam o sistema privado. 

Ribeiro et al. (2020) realizaram um estudo acerca do impacto da pandemia para o 

lazer de adultos e idosos. Participaram da pesquisa 539 pessoas de todas as regiões do 

país (e cinco outras pessoas que moravam em outros países - Canadá, EUA, Portugal, 

Suécia e França) que responderam um questionário online durante o mês de maio de 2020. 

A maioria dos participantes (72%) se autodeclarou branco e possuía ensino superior 

completo (também correspondente a 72% dos participantes), o que denota um recorte 

social importante. Para esses participantes, as atividades que mais faziam falta durante o 

período de pandemia foram as atividades sociais, as atividades físicas e esportivas, as 

atividades turísticas e algumas atividades artísticas. Os participantes declararam como 
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atividades mais realizadas no tempo de ócio tomar banho de sol (32%); com relação às 

atividades voltadas a interesses artísticos as mais realizadas foram assistir filmes, séries 

ou televisão em casa (79%) e assistir lives musicais (45%); como interesses manuais os 

mais realizados foram cozinhar por prazer (44%) e cuidar do jardim ou da horta por prazer 

(18%); e com relação aos interesses intelectuais a atividade mais realizada foi a leitura 

(55%), seguida de cursos de interesse pessoal (por exemplo, de idioma) (26%). Com 

relação aos interesses sociais, a interação virtual com amigos e familiares foi apontada 

por 46% dos participantes, 25% apontaram ter mantido relacionamento amoroso 

presencial ou online, e 24% interagiram socialmente em casa através de jogos e 

brincadeiras com a família. A respeito da prática esportiva, 40% dos participantes 

continuaram realizando atividades físicas em casa.  

A pesquisa apontou, também, que 15% dos respondentes afirmaram estar “sem 

tempo livre” por conta das atividades profissionais, 15% disseram não ter tempo livre 

devido à necessidade de realização de trabalhos domésticos ou de cuidado a familiares, e 

20% sinalizaram que estavam tendo tempo livre apenas para realizar necessidades 

fisiológicas, o que aponta que metade dos respondentes estaria tendo dificuldades de ter 

tempo livre para o lazer. Os autores da pesquisa ressaltam que a maioria dos participantes 

era do gênero feminino, o que pode ilustrar a dificuldade das mulheres de ter tempo 

disponível para atividades de lazer (Ribeiro et al., 2020).  

Aspectos de gênero relacionados à pandemia do novo Coronavírus 

A revisão de literatura a respeito das repercussões emocionais e psicológicas 

causadas pela pandemia da Covid-19 permitiu observar muitos achados que evidenciam 

um maior impacto para as participantes do gênero feminino (Barari et al., 2020; C. Wang 

et al., 2020; Barros et al., 2020; Zhu et al., 2020; Orellana e Orellana, 2020). Para Santos 
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(2020), qualquer quarentena tem um caráter discriminatório, ou seja, é vivenciada com 

maior dificuldade por alguns grupos sociais do que por outros. É o caso - segundo o autor 

- das mulheres, cuja experiência de quarentena se coloca como particularmente difícil, já 

que são consideradas as “cuidadoras do mundo” e responsabilizadas pelos cuidados 

dentro e fora da família. Santos (2020) aponta que com os filhos e outros familiares em 

casa, provavelmente há um aumento do estresse - que recairá mais sobre as mulheres.   

Shockley et al. (2021) investigaram se a impossibilidade do apoio por parte das 

creches/escolas ou profissionais como babás e a necessidade do trabalho remoto (home 

office) resultaram em uma utilização de estratégias baseadas em padrões de gênero para 

o cuidado com os filhos, ou se novas estratégias surgiram para gerenciar o trabalho 

doméstico durante a situação de pandemia. Os participantes do estudo foram 274 casais 

que moravam nos Estados Unidos; ambos os cônjuges trabalhavam em tempo integral 

durante o período de pandemia, possuíam pelo menos um filho menor do que 6 anos de 

idade e não estavam contando com o auxílio de creches (que estavam fechadas por conta 

da pandemia) ou babás. A primeira etapa da pesquisa foi realizada em março de 2020, e 

foram analisados os planos de gerenciamento do casal sobre os cuidados com os filhos e 

os compromissos de trabalho, e a partir das respostas foi possível observar que 36,6% dos 

casais utilizaram estratégias em que as mulheres eram responsáveis pela maioria ou por 

todos os cuidados com as crianças. Na segunda etapa, realizada no mês de maio de 2020, 

foram coletados dados relacionados ao bem-estar e desempenho no trabalho dos mesmos 

participantes. Os resultados apontaram que as mulheres que foram responsáveis pela 

maior parte ou por todas as tarefas relacionadas aos filhos tiveram os níveis mais baixos 

de bem-estar e de desempenho no trabalho. 

Brito et al. (2020) fizeram uma análise dos impactos da Covid-19 considerando as 

desigualdades de gênero existentes na sociedade atual. Segundo as autoras, a OMS estima 
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que as mulheres representem, aproximadamente, 70% dos trabalhadores da saúde, ou 

seja, são majoritariamente as mulheres que fazem parte da linha de frente que atua no 

cuidado dos pacientes de Covid-19. As autoras também apontam que as mulheres são 

maioria na atuação dos trabalhos informais e dos considerados essenciais durante a 

pandemia, estando menos protegidas pelas medidas de distanciamento social. Além disso, 

há uma predominância das mulheres na execução dos trabalhos domésticos e do cuidado 

de outros membros da família. 

 A Oxfam International divulgou dados1 referentes aos prejuízos financeiros que 

a pandemia da Covid-19 causou às mulheres em uma reportagem de 29 de abril de 2021. 

Segundo a organização, a perda de renda das mulheres em 2020 passou dos US $ 800 

bilhões, valor que é maior do que o PIB combinado de 98 países. Foram também 

divulgados os números referentes à perda de emprego: foram mais de 64 milhões de 

mulheres que perderam seus empregos em 2020 ao redor do mundo, que corresponde a 

uma perda de 5% - enquanto para os homens essa perda foi de 3,9%. As mulheres teriam 

uma probabilidade maior do que os homens de deixarem o emprego ou reduzir a carga 

horária de trabalho durante a pandemia para dar conta de outras responsabilidades – como 

o cuidado doméstico e com a família. Esses dados, no entanto, se referem aos empregos 

formais, não incluindo as perdas financeiras de milhões de mulheres que trabalham na 

economia informal – em setores como varejo, turismo e alimentação, que foram os mais 

afetados pela pandemia.  Segundo a Oxfam, em regiões do mundo como o Sul da Ásia, a 

África Subsaariana e a América Latina, a maioria das mulheres trabalha em empregos 

 
1  A Oxfam é uma confederação que atua no desenvolvimento de ações para reduzir a pobreza e as 

desigualdades em mais de 90 países. Os dados referentes à perda de renda das mulheres foram divulgados 

pela Oxfam a partir de uma estimativa derivada da mudança no número de mulheres trabalhando entre os 

anos de 2019 e 2020 e do cálculo realizado com a renda média das trabalhadoras, conforme capturado no 

indicador da Organização Internacional do Trabalho.  
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informais. Com esses resultados, estimativas apontam que mais 47 milhões de mulheres 

ao redor do mundo passarão a viver em uma situação de pobreza extrema em 2021, 

contando com menos de US $ 1,90 por dia para sobrevivência (Thériault & Sakakeeny, 

2021).  

Brito et al. (2020) sinalizam que a pandemia pode resultar também em um 

aumento das ocorrências de violência doméstica e de gênero, uma vez que as mulheres se 

tornam mais suscetíveis a sofrer violências físicas ou psicológicas estando em situação 

de confinamento em casa (mesmo quando não há histórico de violência anterior).  

Portanto, estar em isolamento e restrita ao ambiente doméstico pode ser um fator de risco 

para muitas mulheres que podem ser vítima de violência. Tal perspectiva é corroborada, 

segundo Vieira et al. (2020), por pesquisas e notícias a respeito das repercussões da 

pandemia para as mulheres no que diz respeito ao fenômeno da violência doméstica. Não 

só no Brasil, mas em outros países ao redor do mundo (China, Itália, França e Espanha) 

os números também apontam para o aumento dos casos de violência doméstica a partir 

das medidas de distanciamento social instituídas com a pandemia. 

Campos et al. (2020) realizaram um estudo a respeito da violência doméstica 

contra a mulher no período da pandemia através de entrevistas com três profissionais que 

trabalham nos serviços da Rede de Enfrentamento à Violência, dois deles localizados em 

regiões consideradas de alta vulnerabilidade nas zonas sul e sudeste da cidade de São 

Paulo, e o outro localizado em um território de média vulnerabilidade na zona oeste da 

mesma cidade. Foi observado a partir das narrativas das participantes que a 

vulnerabilidade social das mulheres vítimas de violência foi intensificada com a 

pandemia, a partir de agravantes como a questão econômica, uma vez que o desemprego 

aumentou e o auxílio do governo não supriu da forma desejável as demandas da 

população – até mesmo pela dificuldade com o uso de internet e aplicativos para liberação 
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do auxílio. Uma das participantes afirmou que a falta de recursos como alimentos e 

dinheiro para pagar as contas seria um gatilho para a violência doméstica. Uma das 

instituições da Rede de Enfrentamento à Violência passou a distribuir cestas básicas 

durante o período da pandemia, e entre as aproximadamente 150 inscrições por dia de 

solicitações de alimento, quase todas foram feitas por mulheres que haviam perdido o 

emprego como empregadas domésticas. 

Apesar do aumento do número de casos de violência doméstica desde o início da 

pandemia – como ilustra o aumento dos casos de feminicídio em  41,4% no estado de São 

Paulo, segundo levantamento da Secretaria Especial de Comunicação (2020, citado por 

Campos et al., 2020) – houve uma diminuição de 20% na procura dos serviços de 

atendimento à violência (Secretaria Especial de Comunicação, 2020, citado por Campos 

et al., 2020). Uma das questões apontadas pelas participantes é a dificuldade com a 

inclusão digital a partir do uso da internet, um dos desafios para o acesso dos serviços de 

forma remota. Outra dificuldade é conseguir abordar o assunto da violência através de 

recursos digitais, visto que o agressor muitas vezes pode estar presente. A impossibilidade 

do convívio em espaços comuns e do acesso presencial aos serviços de acolhimento – 

devido à necessidade do distanciamento social - se mostra como um prejuízo para que o 

diálogo com essas mulheres aconteça e possa haver a identificação das situações de 

violência física ou psicológica (Campos et al., 2020). 

Menegatti et al. (2020) realizaram um estudo documental a partir dos casos de 

violência doméstica contra a mulher que foram publicados pela mídia brasileira 

relacionando as ocorrências com as medidas de distanciamento social durante a pandemia 

no Brasil entre março e junho de 2020. A análise das publicações apontou que a maior 

parte dos casos foi registrada na região Sudeste (14 casos), em segundo lugar a região Sul 

(7 casos), em seguida o Centro-Oeste e o Nordeste (4 casos cada) e por último a região 
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Norte (3 casos). A maior parte dos casos relatados foi de violência por parte do marido, 

namorado, companheiro ou ex-marido (30 casos) ou por filhos (3 casos), e predominaram 

os casos de violência física através do uso da força (tapas, socos, chutes, empurrões, etc.) 

ou de armas (arma branca ou arma de fogo). Além da violência física, também foram 

relatadas situações de violência psicológica, através de agressões verbais (ameaças, 

xingamentos, etc.); violência patrimonial (destruição de objetos, móveis ou da própria 

casa); e violência sexual. A maioria dos casos (32 casos) ocorreu no domicílio e apenas 

um caso no local de trabalho da vítima, demonstrando que o ambiente doméstico é o local 

de maior vulnerabilidade para essas mulheres, uma vez que é um local privado em que a 

sociedade e o estado não têm acesso.  

A pesquisa apontou algumas situações de gatilho para os episódios de violência, 

como os casos em que a mulher sinaliza preocupação com as medidas de proteção e 

solicita que o companheiro cumpra os protocolos de higienização, desencadeando 

discussões e violência de diversos tipos. Também foram relatadas situações em que o 

companheiro demonstra agressividade pela insatisfação com o desempenho das 

atividades domésticas por parte da mulher, resultado dos estereótipos femininos que 

corroboram com a visão de que a mulher deve se dedicar exclusiva e incansavelmente ao 

cuidado com a casa e com o marido. Demonstrar insatisfações com a situação financeira 

(desemprego, ausência de dinheiro) também aparece como um fator de sujeição da mulher 

à violência doméstica. Por fim, o uso de álcool e outras drogas pelo agressor também se 

constitui como um fator que desencadeia situações de violência – consumo que aumentou 

com a pandemia. As limitações na realização de denúncia por meio da internet e do 

telefone (pela presença do agressor, proibição do uso desses aparelhos ou por medo) 

resultaram na ação de denúncia por parte dos vizinhos como a principal forma de 

intervenção na situação (Menegatti et al., 2020).  
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Apesar da relevância do aspecto de gênero para pensar as repercussões da 

pandemia, Brito et al. (2020) sinalizam que nem todas as mulheres são igualmente 

afetadas nesse cenário, sendo muito importante considerar que determinados grupos de 

mulheres se encontram em situações de vulnerabilidade que agravam os riscos 

decorrentes da crise enfrentada. Na seção “Outros aspectos interseccionais do tornar-se 

mãe em uma pandemia” serão discutidos os aspectos interseccionais relacionados à 

vivência da pandemia, considerando, para além das questões de gênero, também 

atravessamentos de raça e classe. 

A vivência da maternidade no contexto pandêmico 

É possível pensar que a experiência das mulheres na pandemia pode ser 

intensificada pelas demandas e desafios da maternidade. Para explorar a experiência 

subjetiva relacionada à maternidade durante a pandemia da Covid-19, foram incluídos 

nessa revisão de literatura os artigos que fazem referência aos impactos psicossociais da 

pandemia para as mulheres que são mães.  

No Brasil, Filgueiras e Stults-Kolehmainen (2020, em preprint) encontraram 

níveis menores de depressão durante o confinamento nas pessoas que têm filhos quando 

comparados com aqueles que não os têm. Entretanto, mulheres que são mães relataram 

um aumento das suas responsabilidades durante o isolamento social, considerando o 

fechamento das escolas e a dispensa de empregadas domésticas, que costumavam auxiliar 

nos cuidados com a casa. Com as crianças em casa em tempo integral, ficou mais difícil 

para as mulheres conciliar os cuidados com os filhos, as tarefas domésticas e as 

obrigações profissionais (que, com a pandemia, passaram a ser realizadas em maioria no 

modelo home office). Muitos avós – que também costumavam ajudar a exercer o cuidado 
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com as crianças em algumas famílias - precisaram se manter em isolamento durante a 

pandemia, por fazerem parte do grupo de risco (Aiello-Vaisberg et al., 2020, em preprint). 

Também no contexto brasileiro, Aiello-Vaisberg et al. (2020, em preprint) fazem 

uma associação entre maternidade e sofrimento social, afirmando que há uma sobrecarga 

de tarefas e preocupações da mulher, pois apesar das mudanças nos papéis de gênero 

conquistadas pelo movimento feminista, ainda são atribuídos ao gênero feminino os 

cuidados com a casa e os filhos. Isso seria justificado por uma crença social de que a 

mulher teria uma aptidão inata a cuidar das crianças e das atividades domésticas. Por 

outro lado, durante a pandemia da Covid-19, apesar da sobrecarga de trabalhos 

domésticos, algumas mães podem também sentir-se gratas e privilegiadas por poderem 

estar em casa cuidando da saúde da família (Aiello-Vaisberg et al., 2020, em preprint).  

Ainda dentro da temática da maternidade e trabalho, Macêdo (2020) escreveu um 

relato a partir de sua própria experiência como trabalhadora (docente pesquisadora) e mãe 

durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020 no Brasil. A impossibilidade de ir ao 

local de trabalho para realizar suas tarefas culminou em uma necessidade de conciliar as 

demandas da profissão com o trabalho doméstico e como mãe. A autora ressalta a 

importância de se reconhecer como alguém em sofrimento, compartilhar os sentimentos 

a respeito da sobrecarga; redefinir os papéis e tarefas e organizar o tempo disponível para 

atividades domésticas, trabalho e lazer. 

Com relação especificamente ao contexto da transição para a maternidade, a maior 

parte dos estudos nacionais e internacionais que abordam a gestação e o puerpério durante 

a pandemia focaliza aspectos biomédicos, como as implicações fisiológicas da 

contaminação pela Covid-19 para as gestantes, puérperas e para os bebês. No entanto, 

foram encontrados alguns estudos – internacionais e também referentes ao contexto 
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nacional – que dizem respeito às repercussões psíquicas e emocionais da pandemia para 

as mulheres que se tornaram mães nesse período. 

Wu et al. (2020) buscaram investigar o impacto da pandemia na prevalência de 

sintomas depressivos e de ansiedade em mulheres gestantes na China, primeiro país em 

que o novo Coronavírus se alastrou. O estudo foi iniciado antes da declaração de 

epidemia, com o objetivo de identificar problemas de saúde mental na gravidez através 

da Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo, o que permitiu uma comparação com os 

dados coletados após o surto da Covid-19. Foram avaliadas 4124 gestantes no terceiro 

trimestre da gravidez, das quais 2.839 foram avaliadas antes do dia 20 de janeiro de 2020 

- quando a epidemia do novo Coronavírus foi declarada publicamente – e 1.285 foram 

avaliadas após essa data, até o dia 9 de fevereiro. As gestantes avaliadas após a declaração 

de epidemia da Covid-19 apresentaram taxas significativamente maiores de sintomas 

depressivos do que as mulheres avaliadas antes da data em que a pandemia foi declarada. 

Os valores referentes à depressão foram correlacionados positivamente com o número de 

novos casos confirmados da Covid-19, casos suspeitos e número de óbitos diários.  

Na Itália, Mappa et al. (2020) realizaram um estudo com o objetivo de observar o 

impacto psicológico da pandemia do novo Coronavírus em gestantes, através de um 

questionário que foi respondido por 178 mulheres e que avaliava a ansiedade (como traço 

e como estado). Das participantes, 37% estavam preocupadas por não ter informações 

suficientes sobre as consequências da Covi-19 na gravidez, 47% relataram medo de que 

a Covid-19 pudesse causar anomalias fetais nos bebês, 65% apresentaram medo de uma 

restrição de crescimento fetal e 51% relataram medo de prematuridade. Um total de 93% 

das respondentes disseram seguir as diretrizes do governo sobre quarentena e 

distanciamento social e 75% apontaram ter medo de ir para o hospital. A respeito dos 

escores de ansiedade, 38,2% das mulheres apresentaram pontuação maior do que 40 para 
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ansiedade como traço, enquanto 77,0% tiveram pontuação maior do que 40 para 

ansiedade enquanto estado.  

Saccone et al. (2020) também realizaram um estudo na Itália a respeito do impacto 

psicológico e ansiedade em 100 mulheres grávidas durante a pandemia da Covid-19 entre 

março e abril de 2020. Mais da metade das entrevistadas (53%) classificou o impacto 

psicológico causado pela pandemia como grave e 68% apresentou escore de ansiedade 

maior do que 36 (considerada alta). Com relação à ansiedade ligada à possibilidade de 

transmissão vertical da Covid-19, 46% apresentou pontuação maior do que 50, sendo essa 

pontuação uma avaliação da gestante na qual o número 0 corresponde a não ansiosa e o 

100 a extremamente ansiosa. O impacto psicológico do surto da Covid-19 foi mais grave 

para as mulheres que estavam no primeiro trimestre da gravidez. 

Marchand et al. (2020) avaliaram a presença de depressão perinatal em mulheres 

grávidas em Lima durante a pandemia do novo Coronavírus por meio de uma pesquisa 

realizada com 237 gestantes utilizando a Escala de Depressão Perinatal de Edimburgo 

(EPDS) - que busca medir os sintomas depressivos durante a gravidez e pós-parto. Em 

relação à depressão perinatal avaliada nas gestantes, verificou-se que 77,2% (183 

participantes) teriam risco provável de depressão, 11,8% (28 participantes) teriam risco 

limítrofe e 11% (26 participantes) não teriam risco. Os autores atribuem esses resultados 

ao impacto da pandemia e das mudanças inauguradas nas vidas das gestantes a partir 

desse cenário.  

Durankuş e Aksu (2020) também investigaram os efeitos psicológicos da 

pandemia da Covid-19 nas mulheres grávidas. A pesquisa foi realizada na Turquia nos 

primeiros meses da pandemia no ano de 2020, e participaram como respondentes 260 

mulheres. Foram coletados dados a respeito da percepção da pandemia pelas participantes 

através de um questionário online, e também utilizados a Escala de Depressão Perinatal 
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de Edimburgo (EPDS), o Inventário Beck de Depressão (BDI) e o Inventário Beck de 

Ansiedade (BAI). Entre as participantes 35,4% apresentou uma pontuação superior a 13 

na Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS), e os resultados do BDI e do 

BAI sugeriram que as mulheres grávidas experimentaram episódios depressivos e níveis 

de ansiedade mais elevados do que normalmente. A partir desses resultados e de dados 

da Organização Mundial de Saúde anteriormente determinados acerca da prevalência de 

depressão na gravidez (cerca de 10% das mulheres gestantes experimentam transtornos 

mentais, principalmente depressão, número que nos países em desenvolvimento pode 

chegar a 15,6% durante a gravidez e 19,8% no pós-parto), os autores da pesquisa 

concluem que durante uma pandemia os transtornos mentais podem surgir em níveis duas 

vezes maiores do que os observados em circunstâncias normais. 

A pesquisa de Zhang e Ma (2020) teve como objetivo avaliar o impacto 

psicológico da pandemia Covid-19 em 560 gestantes chinesas entre os meses de fevereiro 

e março de 2020, utilizando os dados sociodemográficos, a Escala de Impacto do Evento 

(IES) e questões relacionadas à atitude e saúde mental com relação ao novo Coronavírus. 

Os resultados da pesquisa apontam para um impacto de estresse moderado a grave entre 

as participantes, ainda que a maioria das gestantes tenha relatado que nos meses iniciais 

da pandemia prestaram mais atenção à sua saúde mental (85,9%), despenderam tempo 

para descansar (71,4%) e relaxar (73,4%). A maior parte das participantes relatou 

aumento do estresse relacionado ao âmbito financeiro (69,3%), aumento do estresse no 

trabalho (62,9%) e em casa (59,6%) e ter experimentado sentimentos de horror (59,5%), 

apreensão (57,0%) e impotência (67,5%) durante os primeiros momentos da pandemia. 

Foi observada uma associação significativa entre os trimestres da gravidez e alguns 

indicadores de impactos negativos, uma vez que as gestantes que estavam no primeiro 
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trimestre da gravidez apresentaram maiores indicativos de aumento do estresse relativo 

ao trabalho e à casa, e sensação de apreensão e desamparo.  

Salehi et al. (2020) buscaram investigar a relação entre o medo e a ansiedade 

causados pela pandemia da Covid-19, a experiência da gravidez e a saúde mental de 

gestantes no Irã entre março e abril de 2020. Participaram do estudo 222 mulheres 

grávidas através de respostas a cinco questionários que avaliavam o medo relacionado à 

Covid-19, a ansiedade relacionada à Covid-19, as experiências de gravidez, sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse, além de uma ficha de dados sociodemográficos. Os 

achados do estudo apontaram que a ansiedade relacionada à pandemia e as preocupações 

durante a gravidez foram correlacionadas positivamente e de forma significativa a 

desordens de saúde mental das participantes.  

Estudos realizados a respeito do impacto emocional da pandemia da Covid-19 

também incluíram – além das gestantes – as mulheres que estavam no puerpério. A 

pesquisa de Davenport et al. (2020) avaliou 900 mulheres grávidas (58%) ou no primeiro 

ano após o parto (43%) – a maioria (779) norte-americana - através de questionários que 

avaliavam os sintomas de depressão, ansiedade e realização de atividade física antes e 

durante a pandemia. Das participantes, 64% relataram terem reduzido a prática de 

atividade física com o início das medidas de distanciamento social, enquanto 15% 

disseram ter aumentado a prática e 21% afirmaram não ter tido nenhuma mudança nesse 

âmbito. Foi identificado um escore que indica depressão em 15% das entrevistadas 

referente ao contexto pré-pandêmico e em 40,7% durante a pandemia, enquanto sintomas 

que caracterizam ansiedade moderada a alta foram observados em 29% das mulheres 

antes da pandemia e em 72% depois da pandemia. Ressalta-se, a partir dos resultados, 

que as participantes que disseram realizar pelo menos 150 minutos por semana de 

atividade física de intensidade moderada (seguindo os protocolos de higiene e as 
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recomendações sanitárias) durante a pandemia tiveram pontuações significativamente 

mais baixas ansiedade e depressão do que as que não realizavam. 

Farrel et al. (2020) investigaram as repercussões da pandemia da Covid-19 e das 

medidas de restrições associadas a esse contexto na saúde mental perinatal de mulheres 

no Catar nos meses de junho e julho de 2020 (período de pico da pandemia no local). 

Foram coletados dados de 288 mulheres gestantes ou puérperas através de um 

questionário que continha perguntas a respeito dos dados sociodemográficos, 

informações sobre a gravidez atual, histórico de saúde mental anterior, preocupações com 

relação à pandemia e fatores de enfrentamento considerados úteis, além de uma escala de 

ansiedade-depressão do questionário de saúde do paciente (PHQ-ADS). As mulheres 

apontaram como principal preocupação sua gravidez (143 mulheres) e suas famílias e 

filhos (189 mulheres). Os resultados da escala de ansiedade-depressão apontaram uma 

alta prevalência de sintomas de ansiedade (34,4%) e de depressão (39,2%), resultados 

maiores do que no período anterior à pandemia e os autores ressaltam que não foram 

causados pela ocupação, problemas de saúde mental anteriores ou complicações na 

gravidez. 

Na Itália, Molgora e Accordini (2020) avaliaram as repercussões da pandemia da 

Covid-19 para o bem-estar psicológico de mulheres durante a gravidez e os primeiros 

meses após o parto, a partir de uma pesquisa realizada com 575 participantes entre os 

meses de março e maio de 2020. O questionário utilizado buscou identificar a presença 

de transtornos de ansiedade, sintomas depressivos e pós-traumáticos, além das 

expectativas futuras em relação ao parto (para as gestantes) ou questões sobre a 

experiência subjetiva do parto (para puérperas), informações sociodemográficas, 

histórico psicológico, informações sobre a gravidez e parto, e perguntas específicas sobre 

o cenário da pandemia. Sobre os escores de ansiedade, 64,0% das gestantes e 57,7% das 
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puérperas tiveram uma pontuação acima da faixa clinicamente significativa para 

ansiedade como estado. Com relação aos escores de depressão, 34,2% das mulheres 

grávidas e 26,3% das puérperas apresentaram níveis clinicamente significativos de 

depressão.  

A pesquisa de Malgora e Accordini (2020) avaliou ainda a experiência de parto, e 

como resultado 31,7% das puérperas relataram que tiveram uma experiência negativa de 

parto, e 51,2% das mulheres gestantes tinham expectativas negativas em relação ao parto 

que iria acontecer Os resultados mostraram que as mulheres grávidas que acreditavam 

que seu parceiro não poderia estar presente no parto e as que não tinham certeza a esse 

respeito apresentaram maior probabilidade de sofrer de ansiedade como estado e de ter 

medo intenso do parto. As participantes que acreditavam que seus parceiros não iriam 

poder visitá-las no quarto de hospital e as que não tinham certeza a esse respeito também 

tinham mais probabilidade de apresentar ansiedade como estado, assim como aquelas que 

achavam que não poderiam contar com nenhum suporte familiar ou profissional após o 

parto.  

Ainda sobre o contexto italiano, Zanardo et al. (2020) buscaram investigar se as 

medidas de quarentena para mulheres que dão à luz aumentaram o sofrimento 

psicoemocional no período do pós-parto imediato. Para isso, foram analisados os dados 

da Escala de Depressão Perinatal de Edimburgo (EPDS) coletados dois dias após o 

nascimento, e os resultados das gestantes que deram à luz entre os meses de março e maio 

de 2020 foram comparados aos dados de mulheres que deram à luz no mesmo período do 

ano anterior. Como resultado, o grupo de mães que deram à luz durante a pandemia da 

Covid-19 apresentou escores médios maiores na EPDS (anedonia, ansiedade e depressão) 

quando comparados com as participantes que foram avaliadas no mesmo período de 2019.  
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Na Bélgica, Ceulemans et al. (2020) realizaram uma pesquisa para investigar o 

estado de saúde mental materna após as primeiras semanas de lockdown, usando a Escala 

de Depressão de Edimburgo (EDS) e a Escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada 

de 7 itens (GAD ‐ 7). Participaram do estudo 5866 mulheres, entre as quais 2.421 eram 

gestantes e 3.445 lactantes. Do total de participantes, quase metade experimentou 

sintomas de depressão ou ansiedade durante o período do lockdown, e os dados de 

sintomas de depressão maior (EDS ≥13) na gravidez (25,3%) e no pós-parto (23,6%) 

foram mais altos do que os valores estimados referentes ao contexto da Bélgica antes da 

pandemia. Os níveis de ansiedade generalizada durante o lockdown também foram altos, 

com mais de 40% das mulheres tendo pontuado 5 ou acima de 5 na subescala de ansiedade 

na EDS.  

Sobre a contaminação pelo novo Coronavírus durante a gravidez, Y. Wang et al. 

(2020) acompanharam 72 mulheres chinesas que foram contaminadas pelo vírus enquanto 

estavam gestantes. O acompanhamento foi realizado durante três meses, entre maio e 

julho de 2020, para avaliar o impacto psicológico dessa experiência para as mães e as 

condições de desenvolvimento neurocomportamental dos bebês. Do total de 

participantes, 13 mulheres (18,1%) haviam sido infectadas pela Covid-19 no primeiro 

trimestre da gravidez, 6 mulheres (8,3%) no segundo trimestre e 53 (73,6%) no terceiro 

trimestre. Entre as mulheres que foram infectadas no primeiro trimestre, todas as 13 

participantes optaram por realizar um aborto induzido para interromper a gravidez, 

enquanto duas participantes que foram contaminadas no segundo trimestre também 

optaram por interromper a gestação, totalizando 15 participantes (20,8%) que realizaram 

aborto induzido. Com relação ao impacto psicológico para as participantes, em três meses 

após o parto (ou aborto), 22,2% das mulheres sofriam de Transtorno de Estresse Pós 

Traumático ou depressão.  
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No Brasil, concomitante à transição desenvolvimental marcada pelo momento de 

tornar-se mãe, a emergência da pandemia exigiu das mulheres o enfrentamento de outras 

complexas demandas pessoal-coletivas, fortemente influenciadas pelo contexto 

sociocultural no qual se encontram inseridas. Takemoto et al. (2020) sinalizam que no 

contexto brasileiro, problemas crônicos relacionados à atenção à saúde da mulher, como 

pré-natal de baixa qualidade, poucos leitos hospitalares disponíveis, recursos 

insuficientes para atendimento de emergência e casos críticos (falta de qualquer tipo de 

assistência ventilatória e dificuldade de acesso à unidade de terapia intensiva, por 

exemplo), disparidades raciais no acesso a serviços de saúde e violência obstétrica - são 

barreiras adicionais no contexto da pandemia Assim, em julho de 2020, haviam sido 

registrados 124 óbitos de mulheres grávidas ou puérperas, um número 3,4 vezes maior do 

que o total de óbitos maternos relacionados ao Covid-19 em todo o mundo neste mesmo 

período (Takemoto et al., 2020). 

Dados atualizados fornecidos pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 

(OOBr Covid-19) 2  a respeito da contaminação e do número de óbitos pelo novo 

Coronavírus em gestantes e puérperas no Brasil apontam que até o dia 20 de outubro de 

2021 haviam sido registrados 18.377 casos de contaminação desse grupo pelo vírus desde 

o início da pandemia no país. É possível observar que os números cresceram bastante, 

uma vez que em 2020 foram registrados 6.869 casos de gestantes ou puérperas 

contaminadas pela Covid-19, enquanto em 2021 até o mês de outubro já haviam sido 

registrados 11.508 casos. Com relação ao número de óbitos, foram registradas 1.915 

mortes de gestantes ou puérperas desde o início da pandemia - em 2020 foram 460 óbitos, 

 
2 O Observatório inclui os registros das notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na 

base SIVEP Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe), cuja atualização é 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde pelo portal Open Data SUS. 
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enquanto em 2021 já haviam sido registrados 1.455 até o mês de outubro (mais do que o 

triplo do total de mortes correspondente a todo o ano anterior). Assim, a taxa de 

mortalidade materna teve um aumento de 6,7% em 2020 para 12,6% em 2021 (Rodrigues 

et al., 2021).   

Como alertam Souza & Amorim (2021), os números podem ser ainda maiores do 

que os que constam no monitoramento, devido a fatores como subnotificação, dificuldade 

de realização de exames laboratoriais e possíveis resultados falso-negativos. Souza e 

Amorim (2021) sinalizam, ainda, que nesse cenário em que a atenção à saúde da mulher 

tem sido afetada pela pandemia, algumas gestantes têm medo de procurar os serviços de 

saúde devido às incertezas e ao medo de sair de casa, aumentando a frequência dos 

sintomas de ansiedade e depressão.  

Entretanto, foram encontrados poucos estudos brasileiros a respeito dos impactos 

psicológicos e emocionais da pandemia para gestantes e puérperas.  Loret de Mola et al. 

(2021) buscaram investigar aspectos como depressão materna, ansiedade e sintomas de 

estresse pós-traumático antes e durante a pandemia da Covid-19 em brasileiras que 

tiveram seus bebês durante o ano de 2019 no Rio Grande do Sul. Os dados foram 

coletados através da Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo (EPDS), do 

questionário de Transtorno de Ansiedade Generalizada de 7 itens (GAD-7) e a Escala de 

Impacto de Eventos (IES), e os resultados apontam para um aumento de 5,7 vezes na 

prevalência de depressão e 2,4 vezes na prevalência de ansiedade durante a pandemia. 

Um total de 29,3% das participantes apresentou depressão e 25,9% transtorno de 

ansiedade generalizada, enquanto 40,5% das mulheres apresentaram estresse moderado a 

grave devido à pandemia. As participantes que relataram perda de renda durante a 

pandemia (57,2%) apresentaram maior proporção de sintomas de transtorno mental.  
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Fagundes et al. (2020) analisaram as demandas da Ouvidoria do Conselho Federal 

de Enfermagem (Cofen) sobre a gestação, lactação e puerpério das profissionais de 

enfermagem durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Das manifestações recebidas 

sobre gestação, parto e puerpério, 68,75% diziam respeito à preocupação das profissionais 

enfermeiras gestantes e lactantes em estarem expostas ao novo Coronavírus, temendo seu 

próprio adoecimento e do bebê. Essa preocupação se soma à condição estressante de 

trabalho das enfermeiras no Brasil durante a pandemia, que envolve questões como déficit 

salarial, falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para proteção 

contra a Covid-19 (que estiveram em falta nos hospitais durante os primeiros meses de 

pandemia), pouco suporte em saúde mental e psicossocial e desigualdades estruturais de 

gênero.  

No sentido de proteger as trabalhadoras gestantes da exposição ao novo 

Coronavírus (tanto no que se refere às profissionais de saúde quanto também a todas as 

outras trabalhadoras), em maio de 2021 a foi sancionada a Lei 14.151 que garantiu o 

afastamento presencial das trabalhadoras gestantes (que podem seguir trabalhando a 

domicílio em regime de teletrabalho) durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, sem 

prejuízo de remuneração (Presidência da República, 2021). No entanto, em 06 de outubro 

de 2021 foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2058/21 que muda a 

Lei 14.151/21, prevendo a volta das mulheres gestantes ao trabalho presencial após 

imunização3.  

O estudo de Rocha e Dittz (2021) objetivou conhecer as repercussões do 

distanciamento social no cotidiano de mães de bebês internados na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19 no 

 
3 https://www.conjur.com.br/2021-out-07/camara-aprova-retorno-gravidas-trabalho-presencial-vacina 
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Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quinze participantes. Os 

achados mostram que as dificuldades e repercussões emocionais de ter um bebê internado 

na UTIN foram intensificadas pelo cenário da pandemia, bem como a internação do bebê 

aumentaram a preocupação e os cuidados relativos à Covid-19. As participantes relataram 

um impacto emocional negativo relativo à restrição de visitas e circulação de pessoas nos 

serviços de saúde, que impediu o apoio dos companheiros e familiares (apontado como 

muito importante no momento estressor de internamento de um bebê na UTIN). As mães 

referem um medo intensificado com relação à contaminação do bebê, visto que estes já 

estão fragilizados pela prematuridade, o que aumentou a rigidez com as medidas de 

higiene e distanciamento social para ter contato com o bebê. Algumas delas relataram 

evitar a realização de cuidados, tocar ou segurar o bebê no colo. Por outro lado, duas mães 

relataram sentimentos ambivalentes com relação ao ambiente da UTIN, considerando um 

local mais seguro para o bebê em relação ao contágio pelo vírus em comparação com a 

alta hospitalar. O sentimento de medo presente nos relatos das participantes aparece por 

vezes acompanhado de angústia, tristeza e impotência.  

Insfran e Muniz (2020) apontam para a existência de iniciativas espontâneas 

importantes para fornecer apoio entre as mulheres antes e durante a pandemia no que diz 

respeito ao exercício da maternagem, como os grupos de mães existentes em redes sociais 

(grupo de mães puérperas; grupo de amamentação; grupo de introdução alimentar de 

bebês, etc.). Ressaltam, ainda, a iniciativa dos profissionais de saúde mental - em destaque 

os (as) psicólogos (as) - que ofereceram serviços de acolhimento para pessoas em 

sofrimento durante a pandemia.  

É possível pensar, a partir do que foi descrito nos estudos analisados, que as 

vivências da gestação e puerpério podem ser fortemente influenciadas por fatores como 

a falta de liberdade imposta pelas medidas de proteção individual, bem como o medo de 
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se contaminar e contaminar o bebê, as incertezas sobre o futuro e a perda ou diminuição 

da presença de familiares e amigos como rede de apoio. É salutar refletir sobre essas 

repercussões, principalmente levando em consideração que uma mulher, ao engravidar 

nesse contexto de pandemia, passa a fazer parte de um grupo de risco associado à doença, 

isto é, passa a ocupar uma especial condição de vulnerabilidade. É preciso, entretanto, 

salientar que presente pesquisa – bem como a revisão de literatura aqui realizada – faz 

referência a dados coletados no ano de 2020, período crítico inicial da pandemia da 

Covid-19 no Brasil e no mundo. Ao pensar a pandemia no ano de 2021, é necessário 

considerar aspectos como o avanço da vacinação no Brasil e a consequente diminuição 

do número de casos, de internações e de mortes decorrentes da Covid-19, o que pode ter 

um impacto significativo na vivência da transição para a maternidade no contexto de 

pandemia nesse período em comparação ao ano anterior.   

Nem todas as mulheres enfrentaram a crise inaugurada a partir da Covid-19 e a 

transição para a maternidade sob as mesmas condições. O estudo de D. Santos et al. 

(2020) ressalta o impacto do racismo estrutural nas mortes maternas por Covid-19 no 

Brasil, uma vez que aponta que mulheres negras foram hospitalizadas em condições de 

pior gravidade - como maior prevalência de dispneia e menor saturação de oxigênio – e 

tiveram maior taxa de admissão em unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica 

assistida. Também observaram risco de quase morte duas vezes mais alto em mulheres 

negras em comparação com mulheres brancas. 

Nesse sentido, na próxima seção serão discutidos os aspectos interseccionais que 

atravessam a experiência de tornar-se mãe no contexto de pandemia, incluindo as 

desigualdades sociorraciais do sistema de saúde brasileiro.  
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Outros aspectos interseccionais do tornar-se mãe em uma pandemia 

O conceito de Interseccionalidade 

Para a compreensão das relações de gênero, raça e classe envolvidas na 

experiência da transição para a maternidade e da vivência da pandemia da Covid-19 – 

bem como desses fenômenos experimentados concomitantemente – se faz necessário o 

entendimento do conceito de “interseccionalidade”, cunhado por Kimberlé Crenshaw.  A 

autora afirma que muitas vezes as mulheres negras são excluídas da teoria feminista e do 

discurso de política antirracista, visto que esses movimentos acabam refletindo padrões 

de experiência que desconsideram a interação entre raça e gênero (Crenshaw, 1989). Tal 

exclusão não poderia, segundo ela, ser resolvida pela simples inserção das mulheres 

negras dentro de uma estrutura analítica já estabelecida, porque a maneira particular a que 

uma mulher negra é subordinada é mais complexa do que a simples soma entre o racismo 

e o sexismo. Portanto, para abarcar a experiência interseccional da mulher negra os 

movimentos feminista e antirracista precisam repensar e reformular sua estrutura, suas 

demandas e seu discurso político (Crenshaw, 1989). 

Para Crenshaw (1991), ao desconsiderar as diferenças intragrupos acaba-se 

contribuindo para fortalecer as tensões entre os grupos identitários. Para a autora, o 

movimento feminista e o movimento antirracista acabaram muitas vezes por agir como 

se a vivência de opressão de gênero e a vivência de racismo ocorressem de forma 

mutuamente excludente, falhando no reconhecimento de que o racismo e o sexismo 

ocorrem de forma intercruzada na vida de mulheres negras.  

Há uma limitação do movimento negro e do movimento feminista em reconhecer 

que uma mulher negra não experimenta o racismo do mesmo modo que um homem negro, 

nem vivencias do sexismo paralelas ao que vive uma mulher branca Crenshaw (1991). 
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Carneiro (2003) aponta que a perspectiva feminista clássica é pautada em uma noção 

universalista de mulher – centrada na mulher branca ocidental - que desconsidera a 

existência de inúmeras contradições dentro de um mesmo gênero e entre gêneros distintos 

que surgem a partir da racialidade. Giffin (2002) ressalta que o gênero não é – por si só – 

a condição que determina vulnerabilidade, e deve ser considerada a interação com outros 

fatores como classe social, raça/etnia, diferenças de geração, capital cultural etc.  

As situações de estupro e de violência física contra a mulher podem ser 

exemplificados como um produto interseccional de padrões do sexismo e do racismo que 

operam na experiência de mulheres negras, cujo discurso é frequentemente marginalizado 

quando focalizado apenas por um lado da experiência de opressão (Crenshaw, 1991). 

Nesse caso, raça e gênero são aspectos que interagem de modo interseccional para moldar 

as múltiplas dimensões da vivência de uma mulher negra, não sendo possível captura-la 

a partir de um olhar que enfoque apenas nos aspectos raciais ou de gênero de maneira 

separada e excludente.  

Crenshaw (1991), então, foca na necessidade de destacar a interseccionalidade 

como múltiplas bases de identidade ao analisar o modo como o mundo social é construído, 

considerando que um sujeito pode fazer parte de grupos subordinados que na maioria das 

vezes buscam agendas políticas conflitantes. A autora ressalta o que chama de 

“desempoderamento interseccional” (p. 11) como fruto da necessidade da mulher negra 

de dividir suas energias políticas entre essas pautas conflitantes, o que é raramente 

experimentado por homens negros e mulheres brancas. Portanto, a falha que há em 

desconsiderar a dimensão interseccional da mulher negra passa não só por ignorar o 

“fardo adicional” (p. 11) do racismo ou da opressão de gênero, mas também por uma falta 

de articulação entre essas dimensões (Crenshaw,1991).  
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Assim, a interseccionalidade é um conceito que busca abranger as “consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação” 

(Crenshaw, 2002, p.177), ao discutir as desigualdades geradas pelo racismo, pelo 

patriarcalismo, pela opressão de classe e por outras formas de discriminação de gênero, 

raças, etnias, classes, entre outras. Crenshaw (2002) utiliza uma metáfora para falar da 

intersecção, como se os vários eixos de poder (raça, classe, gênero, etnia) pudessem ser 

comparados a avenidas que atravessam a estrutura formada pelos aspectos sociais, 

econômicos e políticos. Assim: 

Essas vias são por vezes definidas como eixos de poder distintos e mutuamente 

excludentes; o racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez 

é diferente da opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, frequentemente, se 

sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas quais dois, três ou 

quatro eixos se entrecruzam. (Crenshaw, 2002, p. 177). 

Portanto, as mulheres racializadas comumente estão posicionadas em um 

cruzamento entre racismo (ou xenofobia), classe e gênero, estando, portanto, passíveis de 

serem atingidas pelo fluxo que corre em todas essas vias. Desse modo, uma pessoa 

marcada por múltiplas opressões - ou seja, que faz parte de diferentes grupos alvos de 

discriminação - se encontra na intersecção que demanda uma negociação entre os tráfegos 

que fluem em várias direções, uma tarefa “bastante perigosa” (Crenshaw, 2002, p. 177), 

visto que são muitas as possibilidades de colisões. Assim, analisar um fenômeno sob a 

ótica da interseccionalidade permite observar como as opressões direcionadas a um grupo 

minoritário interagem com vulnerabilidades preexistentes (Crenshaw, 2002). Por meio da 

interseccionalidade, portanto, é possível mediar a tensão entre as afirmações de 

identidades plurais, bem como reivindicar a necessidade contínua de políticas de grupo 

(Crenshaw, 1991).  
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Ser mãe e mulher negra 

Leite et al. (2014) descrevem a situação financeira e econômica familiar como 

fatores que podem intensificar os sentimentos ambivalentes que surgem durante a 

gestação. Guimarães e Podkameni (2008) também ressaltam como aspectos raciais podem 

influenciar na experiência de transição para a maternidade, somando a vulnerabilidade 

pré-existente relacionada à discriminação racial aos sentimentos intensos desencadeados 

com a gestação. Portanto, ao estudar a vivência da maternidade é preciso considerar de 

que modo as questões raciais e de classe interagem com os aspectos de gênero ligados ao 

tornar-se mãe.  

A discussão a respeito dos aspectos interseccionais que envolvem a experiência 

da maternidade tem início com a luta de gênero travada a favor dos “direitos 

reprodutivos” das mulheres. No último século, o movimento feminista reivindicou uma 

mudança da visão hegemônica da mulher como reprodutora, que devia estar restrita ao 

ambiente doméstico e à execução das tarefas ligadas ao lar, sendo subjugadas e excluídas 

da vida pública. Assim, o movimento apontou o controle da fecundidade como uma 

condição essencial na luta pela igualdade social dos gêneros, evitando gravidezes 

indesejadas e possibilitando maior igualdade sexual e das oportunidades de trabalho 

remunerado externo ao lar. Em uma luta de quase 40 anos, foram reivindicados aspectos 

como o direito à contracepção e a legalização do aborto, para desse modo permitir um 

controle de seu corpo por parte da própria mulher, garantir o direito de não reproduzir, e 

para romper com a visão que reduzia as mulheres à maternidade (Giffin, 2002). 

Giffin (2002) ressalta que, por outro lado, a reivindicação por condições concretas 

para exercer a maternidade esteve em segundo plano, negligenciando o fato de que essas 

condições se apresentam de formas diferentes entre grupos sociais, visto que as mulheres 

não fazem parte de um grupo homogêneo. A desigualdade de distribuição de renda no 
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Brasil aponta para uma necessidade de dupla jornada daquelas mulheres com filhos que 

necessitaram entrar no mercado de trabalho:  

Essa atualização ideológica dos gêneros, na figura da “nova mulher independente” 

que controla sua fecundidade, trabalha fora e tem seu dinheiro permite o 

ocultamento do aprofundamento da dupla jornada, da exploração e da forma em 

que estas estratégias contribuem para a reprodução da desigualdade em nível de 

gênero e de classe social (Giffin, 2002, p. 105). 

Ainda assim, a dupla jornada não garante uma estabilidade financeira, visto que 

as mulheres muitas vezes costumam ter acesso apenas a trabalhos mal remunerados e 

desvalorizados ligados às habilidades domésticas. Portanto, as escolhas reprodutivas da 

mulher seriam altamente condicionadas à sua condição financeira e garantia de direitos 

(Giffin, 2002).  

Em se tratando da transição para a maternidade, Guimarães & Podkameni (2008) 

apontam que o processo de inúmeras mudanças e transformações internas e externas que 

uma mulher atravessa durante a gestação lhe torna mais vulnerável e sensível, e por isso 

exige um acolhimento e suporte por parte do ambiente.  No entanto, para as mulheres 

negras haveria a vivência de um processo duplo de vulnerabilidade, visto que a gravidez 

é acompanhada por uma constante exposição a um ambiente adverso de uma sociedade 

racista (Guimarães & Podkameni, 2008). Desse modo, como afirma Baia (2020), as 

experiências de diferentes grupos são singulares, visto que são atravessadas por 

marcadores sociais, como é o caso da vivência da maternidade para mulheres negras.  

Baia (2020) estudou a dimensão racial da experiência de maternidade a partir das 

narrativas de mulheres negras que são mães. As participantes apontaram o atravessamento 

do racismo e da discriminação racial nas suas percepções de maternidade, visto que essas 

questões estiveram – em algum momento – presentes em sua experiência de ser mãe (em 
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episódios isolados de discriminação ou em preocupações constantes em relação a seus 

filhos). Essas apreensões envolvem diversos aspectos, como, por exemplo, a construção 

da autoestima de uma filha menina, que envolva a resistência ao sexismo. De acordo com 

a pesquisadora, essa observação de diferenças entre as preocupações relativas aos filhos 

meninos e às filhas meninas um aspecto marcante no resultado da pesquisa, demonstrando 

a existência de um marcador de gênero que intercruza as questões raciais.  

As participantes da pesquisa de Baia (2020) ressaltam ainda que um aspecto 

recorrente nas narrativas das mães entrevistadas foi a grande preocupação com a 

segurança material de seus filhos, que envolve vestimentas, alimentação, escola, 

educação, etc. A pesquisadora ressalta que apesar de o bem-estar material dos filhos 

parecer uma prioridade das mães no geral, o elemento racial aparece como 

potencializador desta preocupação, visto que as participantes temem que seus(suas) 

filhos(as) sejam vítimas de maior discriminação racial se lhes faltar algum aparato 

material.  

Outro aspecto que esteve presente na pesquisa foi o temor de que o filho - 

principalmente quando menino - pudesse ser assassinado pela polícia por ser negro. Uma 

das participantes relatou um medo tamanho relativo à vida de seu filho que muitas vezes 

a impede de dormir quando ele não está em casa. Essa preocupação está associada aos 

números relativos ao assassinato de jovens negros no Brasil, sobretudo do gênero 

masculino. A maior exposição da população negra a situações de violência é um reflexo 

da interação entre aspectos estruturais como classe e raça, causando impacto emocional 

profundo nas mulheres mães das vítimas (Rocha, 2018).  

Portanto, é possível pensar que a transição para a maternidade não é vivenciada 

de forma linear e homogênea, incluindo anseios, preocupações e sentimentos 

ambivalentes atravessados por questões de raça e classe presentes na vida das mulheres 
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que se tornam mães.  Para seguir com a discussão que envolve os aspectos interseccionais 

relacionados à experiência da maternidade é necessário abordar as desigualdades que 

permeiam a assistência à saúde no Brasil, incluindo a saúde reprodutiva da mulher.   

Desigualdades de gênero, raça e classe na assistência à saúde 

O sistema de saúde brasileiro é marcado por iniquidades, resultados de injustiças 

socioeconômicas e culturais (como o racismo), que “corroboram com a morbimortalidade 

das populações negras brasileiras” (Ministério da Saúde, 2017). Nesse sentido, o 

Ministério da Saúde lançou em 2009 um compromisso ao combate às desigualdades no 

Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra (PNSIPN), visando promover a saúde da população negra de forma 

integral e combater o racismo institucional presente no SUS. Práticas racistas contribuem 

de forma negativa para os indicadores de saúde da população negra, aumentando a 

precocidade dos óbitos, as taxas de mortalidade materna e infantil, os índices de violência 

e a prevalência de doenças crônicas e infecciosas (Ministério da Saúde, 2017). 

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgada em 2016 com dados de 2015, 54,0% do total da população 

da população brasileira seriam formados por pessoas que se declaram pretas ou pardas4. 

Apesar de corresponder a mais da metade da população brasileira, há uma grande 

disparidade na distribuição racial da riqueza. Em 2015, as pessoas negras (pretas e pardas) 

correspondiam a 75,5% entre as pessoas que faziam parte dos 10% mais pobres do país, 

enquanto correspondiam a apenas 17,8% entre os 1% de maiores detentores de riqueza 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2016). Os dados do IBGE 

 
4 O IBGE agrega aqueles que se autodeclaram “pretos” e “pardos” sob a categoria “negros” (IBGE, 2013; 

IBGE, 2019; IPEA, 2003).  
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atualizados em 2018 registraram que os trabalhadores brancos/brancas ocupados 

ganhavam em média 73,9% mais do que as pessoas negras. Enquanto o rendimento médio 

real habitual do trabalho principal das pessoas brancas ocupadas era de R$2.796, para os 

trabalhadores negros/negras correspondia a R$1.608. (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2019a). Ainda em 2018, o rendimento médio domiciliar per capita foi 

de R$ 934 para negros, enquanto o rendimento médio foi de R$1.846 paras pessoas 

brancas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2019b). 

As diferenças raciais no que tange à renda mensal se somam às desigualdades de 

gênero: as mulheres pretas ou pardas representam 28,7% da população, 39,8% dos 

extremamente pobres e 38,1% dos pobres. As mulheres negras (pretas e pardas) formam 

a parcela mais pobre da população brasileira, possuem a situação de trabalho mais 

precária, e têm os menores rendimentos e as mais altas taxas de desemprego. Concentram 

a maior incidência de pobreza as mulheres negras responsáveis, sem cônjuge e com 

presença de filhos menores de 14 anos (IBGE, 2020a). 

Com relação à assistência à saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada 

em 2015 (com dados de 2013) informou que entre a população preta, 69,5% havia 

consultado um médico nos 12 meses anteriores à pesquisa. Entre as pessoas pardas esse 

número foi de 67,8%. Já entre as pessoas brancas, o percentual é maior: 74,8%. Os dados 

demonstram que as pessoas negras (que abrangem os pretos e pardos) estariam abaixo da 

média nacional de 71,2% pessoas que haviam consultado um médico nos últimos 12 

meses (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2015). Na publicação da 

PNS, atualizada com dados referentes ao ano de 2019, foi informado que o percentual da 

população que havia consultado um médico nos últimos 12 meses subiu para 76,2%, 

porém não foram informados os percentuais atualizados relativos à população negra 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2020b). 



 

70 

 

Segundo a PNS realizada em 2019, 28,5% da população residente no Brasil 

possuíam acesso a um plano de saúde médico ou odontológico. Entre o total de pessoas 

brancas do país, 38,8% têm acesso a um plano de saúde, enquanto entre a população total 

de pessoas pretas esse número é de apenas 20,1%. Entre as pessoas pardas, o número sobe 

para 21,4%. Com relação ao grau de escolaridade, a pesquisa observou que quanto mais 

anos de estudo maior é o acesso a planos de saúde: entre as pessoas sem instrução ou com 

ensino fundamental incompleto, apenas 16,1% têm acesso a um plano de saúde. Já entre 

as pessoas que possuem nível superior completo, esse número é de 67,6% (IBGE, 2020b). 

Em 2019, das pessoas que ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais, 

64,6% (8,9 milhões) realizaram o último atendimento por meio do SUS. Entre as pessoas 

brancas que ficaram internadas por mais de 24h, 53,6% tiveram a última internação no 

Serviço Único de Saúde. Enquanto isso, da população preta que precisou de internação, 

75,9% procurou o SUS. Para a população parda, o número foi de 73,6%. O nível de 

instrução também provoca variação no indicador: entre as pessoas sem instrução, 79,6%, 

foram internadas pelo SUS, enquanto entre as que possuíam superior completo o número 

foi de 21,1% (IBGE, 2020b).  

Em consonância com os dados acima, Lopes (2005) afirma que a saúde é 

influenciada pelo contexto político, socioeconômico, cultural e ambiental, o que ressalta 

a necessidade e importância de desenvolver estudos sobre o impacto das desigualdades 

sociais nas condições de saúde individuais e coletivas.  López (2012) chama atenção para 

o racismo institucional que se manifesta em forma de preconceito e discriminação, 

práticas que não escapam ao Sistema de Saúde, uma vez que há desigualdades no acesso 

aos serviços e na distribuição de benefícios e oportunidades aos diferentes grupos raciais. 

A autora aponta que: 
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Se relacionarmos o conceito de racismo institucional com o de vulnerabilidade, 

particularmente na sua dimensão programática, evidencia-se uma continuidade de 

raciocínio ao se pensarem mecanismos e condições institucionais para “fazer 

viver” e “deixar morrer” determinados segmentos da população, em conformidade 

com uma biopolítica (López, 2012, p.130). 

Tratando-se da assistência à mulher, o recorte de gênero se intercruza à questão 

racial, o que suscita uma necessidade de reflexão acerca dos aspectos interseccionais 

ligados à assistência reprodutiva, ao pré-natal e ao parto.  

Giffin (2002) aponta que estudos na década de 1980 e 1990 a respeito das práticas 

contraceptivas de mulheres de baixa renda sinalizam que aquelas que tomavam pílula 

anticoncepcional costumavam fazê-lo de forma irregular ou incorreta – com dosagens 

inadequadas, sem receita médica e durante tempo prolongado – resultando muitas vezes 

em efeitos nocivos à saúde e em gravidez indesejada e aborto. A falha do sistema de saúde 

em prover os métodos contraceptivos e orientação resultava também em morbidade e 

mortalidade materna e reprodutiva, maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV, risco 

aumentado de câncer ginecológico e outras doenças (Giffin, 2002). 

Ainda referente à assistência reprodutiva no final do último século, Leal et al. 

(2005) buscaram investigar as desigualdades sociais e raciais na assistência ao pré-natal 

e ao parto entre os anos de 1999-2001. O estudo transversal foi realizado no Município 

do Rio de Janeiro, do qual fizeram parte 9.633 puérperas que tiveram assistência ao parto 

em maternidades públicas conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) ou em 

serviços particulares durante esse período. Como resultado, foi observada uma situação 

desfavorável das mulheres pretas e pardas em relação às brancas, visto que nos primeiros 

grupos foram maiores as proporções de puérperas adolescentes, com baixa escolaridade, 

que não exerciam trabalho remunerado e que viviam sem companheiro. No grupo de 
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mulheres pretas foi mais frequente a presença de agressão física, do hábito de fumar, da 

tentativa de interromper a gravidez e da necessidade de peregrinação para conseguir 

assistência médica – fatores que predominam, em segundo lugar, no grupo das mulheres 

pardas e seguidamente no grupo das mulheres brancas com baixa escolaridade.  

A baixa escolaridade também foi um fator relacionado à existência de 

discriminação na esfera da atenção oferecida pelos serviços de saúde desse município. As 

mulheres pretas e pardas referiram menor grau de satisfação com relação à assistência ao 

parto e ao pré-natal quando comparadas com as brancas, tanto nos níveis de instrução 

mais baixos quanto nos mais altos (embora a satisfação aumente à medida que crescem 

os anos de estudo).  Entre as mulheres que declararam ter chegado sozinhas à 

maternidade, a maioria foi de pretas e pardas (Leal et al., 2005).  

Em 2013, os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

apontaram que mães indígenas, pardas e pretas são mais jovens quando comparadas com 

as brancas. Com relação ao número de consultas realizadas no pré-natal, a proporção de 

mulheres negras (pretas ou pardas) que havia realizado no mínimo seis consultas (como 

recomenda o Ministério da Saúde) foi de 69,8%, enquanto a proporção foi de 84,9% entre 

as mulheres brancas. Também foram sinalizadas diferenças em relação à realização da 

primeira consulta pré-natal: enquanto 85% das gestantes brancas realizaram a primeira 

consulta durante os primeiros três meses de gestação, esse número foi de 73% entre as 

gestantes negras (pretas ou pardas) e 53% entre as indígenas. Outro dado sinaliza a 

desigualdade racial com relação à assistência pré-natal: a proporção de gestantes que 

realizou pré-natal e teve orientação sobre sinais de risco na gravidez foi de 80,8% entre 

as brancas, enquanto 66,1% das pretas e 72,7% das pardas receberam essa informação. 

Com relação à população geral de mulheres, esse número foi de 75,2% (Ministério da 

Saúde, 2017). 
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Com relação à violência obstétrica, estudos apontam a relação dessas práticas com 

a cor da pele das parturientes.  O termo “violência obstétrica” é utilizado no Brasil para 

nomear as muitas formas de violência que ocorrem na assistência à mulher durante a 

gravidez, parto, pós-parto, e abortamento (Diniz et al., 2015). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) preconiza que “toda mulher tem direito ao melhor padrão atingível de 

saúde, o qual inclui o direito a um cuidado de saúde digno e respeitoso” (OMS, 2014, 

p.1). Porém, reconhece que em todo o mundo muitas mulheres “sofrem abusos, 

desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde” (OMS, 2014, p.1).  

Assis (2018), no entanto, chama a atenção de que há uma tendência de que as mulheres 

negras vivenciem com mais intensidade variadas manifestações de preconceitos e 

violências durante a gravidez, apontando que é necessário relacionar o racismo 

institucional às “práticas de violação de direitos aos quais as mulheres negras são 

submetidas, sobretudo, no período gravídico puerperal” (Assis, 2018, p. 549). 

Tesser et al. (2015) apontam a existência de práticas de “discriminação baseadas 

em certos atributos” (p.3) nas intuições de saúde, onde as gestantes recebem um 

tratamento diferencial com base em “atributos considerados positivos (casadas, com 

gravidez planejadas, adultas, brancas, mais escolarizadas, de classe média, saudáveis, 

etc.)” (Tesser et al., 2015, p.3), enquanto aquelas que possuem características 

consideradas negativas “(pobres, não-escolarizadas, mais jovens, negras, e as que 

questionam ordens médicas)” (Tesser et al., 2015) receberiam um tratamento inferior. 

Diniz et al. (2015) sinalizam que “a violência obstétrica tem implicações sobre a 

morbimortalidade materna” (Diniz et al., 2015, p. 4).  

Segundo a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Ministério da 

Saúde, 2017) dados notificados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

apontam que em 2012 do total de 1.583 mortes maternas 60% foram de mulheres negras 
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(pretas ou pardas), enquanto 34% foram de mulheres brancas.  Moraes et al. (2019) 

buscaram criar uma classificação de risco gestacional baseada no perfil dos óbitos 

maternos em municípios com alta ocorrência (Porto Seguro, Bahia) entre 2008 e 2013, 

considerando fatores como escolaridade, raça/cor da pele e local de moradia (entre outras 

variáveis). Como resultado, os autores encontraram uma maior frequência de óbito 

materno entre pardas/pretas (73,9%). A baixa escolaridade e a residência em distritos 

vulneráveis também foram alguns dos fatores que compuseram a classificação de risco 

gestacional.  

Segundo Assis (2018), o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (RASEAM) 

de 2014 aponta que as mulheres negras são “o público-alvo da mortalidade materna no 

Brasil” (Assis, 2018, p.552). A autora ainda relata que na audiência pública realizada pela 

Subcomissão Especial Avaliadora das Políticas de Assistência Social e Saúde das 

Populações Vulneráveis na Câmara dos Deputados em 2016 informou-se que apesar das 

intercorrências que resultam em morte materna terem diminuído no grupo de mulheres 

brancas entre 2000 e 2012 (as mortes por hemorragia caíram de casos por 100 mil partos 

para 93 casos entre as mulheres brancas) esse número aumentou para as mulheres negras 

(pretas e pardas): de 190 para 202 casos. A autora pontuou que há um impacto nos 

resultados causado pela maior investigação que tem sido feita sobre as causas de mortes 

de mulheres em idade reprodutiva, porém sinaliza que é preciso articular e relacionar 

essas mortes a fatores clínicos e socioeconômicos, mas também à atuação do racismo 

institucional e na falta de preparo dos profissionais de saúde para prestar uma assistência 

de qualidade de pré-parto e pós-parto para as mulheres negras (Assis, 2018). 
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Aspectos de raça e classe relacionados à vivência da Covid-19 

No contexto da situação de emergência em saúde pública que enfrentamos no ano 

de 2020 a partir da Covid-19, Brito et al. (2020) ressaltam que é necessário considerar as 

desigualdades de gênero, raça e classe na análise dos impactos sociais causados pela 

pandemia. Estrela et al. (2020) afirmam que, apesar do novo Coronavírus não ter 

seletividade contagiosa, os impactos resultantes do seu alastro são vivenciados de forma 

diferente pelos grupos minoritários em função dos marcadores de raça, classe e gênero 

que afetam a vida dos indivíduos em inúmeras esferas – incluindo a saúde. Brito et al. 

(2020) sinalizam que a falta de sensibilidade dos governantes quanto aos aspectos 

interseccionais ao pensar ações voltadas ao combate à pandemia resulta em uma 

exacerbação das desigualdades estruturais históricas no campo da saúde pública. Goes et 

al. (2020) argumentam que o racismo institucional presente nas práticas dos trabalhadores 

de saúde resulta em um “maior risco de disparidades no acesso aos serviços diante da 

pandemia, tanto na qualidade dos cuidados recebidos como nos resultados de saúde” 

(Goes et al., 2020, p. 3).  

No contexto estadunidense, Milam et al. (2020) apontaram a maior incidência de 

casos e óbitos relacionados ao novo Coronavírus na população chamada de “afro-

americanos”. O artigo publicado em abril de 2020 apontou que no estado de Michigan os 

afro-americanos representam 14% da população, no entanto, seriam responsáveis por 

mais de 30% dos casos de Covid-19 e mais de 40% das mortes causadas pela doença 

naquele período. Na cidade de Chicago, a disparidade foi ainda maior: os afro-americanos 

representam 29% da população, mas correspondiam a 70% das mortes relacionadas à 

Covid-19 (Milam et al., 2020).  

Segundo Dorn et al. (2020) a cidade de Nova York (assim como outros centros 

urbanos dos Estados Unidos que possuem grande parte da população afro-americana) foi 
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especialmente afetada pela pandemia do novo Coronavírus. Os autores afirmam que o 

número de mortes no país devido à Covid-19 era desproporcionalmente maior entre os 

afro-americanos em comparação à população no geral, ressaltando desigualdades de 

saúde já preexistentes na sociedade estadunidense. Um aspecto levantado pelos autores 

são os fatores estruturais que impedem as populações minoritárias de praticar o 

distanciamento social, visto que esses grupos compõem majoritariamente a classe de 

trabalhadores considerados “essenciais” (comércio, funcionários do transporte público, 

profissionais de saúde, etc.) (Dorn et al., 2020).  

Milam et al. (2020) apontam que existem outros fatores que podem explicar essa 

disparidade racial relativa às mortes pela Covid-19, como as barreiras nos cuidados de 

saúde (incluindo os preconceitos implícitos), diferenças culturais e também taxas mais 

altas de comorbidades (como hipertensão e doenças cardiovasculares) (Milam et al., 

2020). Goes et al. (2020) sinalizam que o viés racial implícito relacionado à atenção à 

saúde se reflete, por exemplo, nas desigualdades no acesso aos testes para a Covid-19: 

nos Estados Unidos, a população afro-americana era o grupo populacional que havia 

realizado menos testes, e os estados com maior porcentagem de negros tinham as menores 

taxas de testados para o novo Coronavírus por 100 mil habitantes. Desse modo, as chances 

de contrair a doença aumentam, visto que o diagnóstico insuficiente resulta em menores 

chances de que os assintomáticos entrem em isolamento. Além disso, os sintomáticos 

também podem iniciar o tratamento tardiamente, tendo, portanto, pior prognóstico e 

aumentando a chance de óbito (Goes et al., 2020). 

No Brasil, alguns pesquisadores sinalizam que há uma falha na divulgação de 

informações a respeito de raça ou etnia nos dados relativos à contaminação e óbitos 

causados pela Covid-19. Nos primeiros boletins epidemiológicos não era obrigatório o 

preenchimento do quesito raça/cor nas fichas de notificação dos casos de Covid-19, e 
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somente com a pressão de coletivos como o GT de Racismo e Saúde, a Coalizão Negra e 

a Sociedade Brasileira de Médicos da Saúde e Comunidade esse quesito foi incorporado 

como categoria de análise. Ainda assim, permanece grande a frequência de incompletude 

dessa categoria nas fichas de notificação. (M. Santos et al., 2020; Goes et al., 2020; R. 

Oliveira et al., 2020, Gonzaga & Cunha, 2020). As mudanças instituídas no Ministério da 

Saúde desde o início da pandemia também resultaram em uma dificuldade no acesso aos 

dados, devido às descontinuidades e redução na periodicidade em que os Boletins 

Epidemiológicos foram divulgados (Oliveira et al., 2020).  

 Oliveira et al. (2020) fazem uma análise a partir dos dados dos Boletins 

Epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde nas primeiras semanas da 

pandemia no Brasil (entre abril e maio de 2020), considerando a agregação entre as 

categorias preta e parda dentro da categoria negra. Apesar da falha no preenchimento dos 

quesitos de raça/cor e da descontinuidade na divulgação dos boletins, as informações 

analisadas permitem observar que inicialmente o percentual de internações e mortes foi 

maior entre os brancos quando comparados aos negros, porém no decorrer das semanas 

houve uma redução da proporção de óbitos e internações entre os brancos e um aumento 

dos números referentes aos negros. A proporção de óbitos entre o primeiro boletim 

divulgado com a informação de raça/cor e o último variou de 62,9% para 41% em brancos 

e de 34,3% para 57% em negros. Também é possível observar que entre os negros há uma 

baixa proporção de internações quando comparadas à proporção de óbitos, o que sinaliza 

e reforça o argumento a respeito de uma dificuldade de acesso dessa população aos 

serviços de saúde – principalmente de maior complexidade, como as UTIs. 

Ribeiro et al. (2021) conduziram um estudo para caracterizar as iniquidades 

sociais na taxa de mortalidade por Covid-19 na cidade de São Paulo entre os meses de 

março e setembro de 2020. Foram analisados quesitos como raça, sexo, faixa etária, 
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distrito de residência, aglomeração familiar, nível educacional, nível de renda, entre 

outros. Foram observadas taxas de mortalidade mais altas para negros (pretos e pardos) 

em comparação com brancos, enquanto a mortalidade mais baixa foi observada para os 

asiáticos. Também foram associadas às taxas de mortalidade mais altas a baixa 

escolaridade, a maior aglomeração familiar e menor renda.  

Apesar da dificuldade no acesso a informações seguras a respeito dos dados raciais 

relacionados à Covid-19 no Brasil, Goes et al. (2020) afirmam que os negros e negras 

devem sofrer maiores impactos e desfechos negativos frutos da pandemia, visto o 

histórico de desigualdade de direitos e de vulnerabilidade relacionado a essa população. 

Para esses autores, a “pandemia desnuda o quanto o Brasil é um país desigual e pouco 

avançou na superação do racismo” (Goes et al., 2020, p.4), uma vez que o racismo 

estrutural e institucional enfrentado pela população negra resulta em condições desiguais 

de acesso aos serviços de saúde no país. Gonzaga e Cunha (2020) afirmam que não é 

possível isolar a problemática da pandemia das bases hierárquicas históricas sobre as 

quais foi construída a sociedade brasileira, portanto o cenário atual é marcado fortemente 

por aspectos como gênero, raça e classe. Nesse sentido, Santos et al.(2020) argumentam 

que entre os grupos populacionais mais atingidos pela pandemia da Covid-19 estão 

aqueles que foram historicamente negligenciados, com menos garantias de emprego e 

com menos acesso à saúde. Gonzaga e Cunha (2020) ressaltam que: 

Para além do campo da saúde, navegamos por um abismo racial que não nos deixa 

esquecer que podemos até remar pelas mesmas águas, mas o racismo distribui 

desigualmente os recursos necessários para velejarmos. Por isso, precisamos 

lembrar de cada uma das vítimas da Covid-19 e admitir que boa parte delas é 

vítima não apenas do novo agente do Coronavírus, mas, principalmente, do 

racismo estrutural que coloca pessoas indígenas e negras em posições de maior 
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vulnerabilidade, aumentando a suscetibilidade ao contágio daquelas que têm 

menor acesso às possibilidades de prevenção e tratamento; além de acentuar 

fragilidades, inseguranças e desamparo na obtenção de meios de sobrevivência 

quem àqueles que já se encontravam alijados de direitos básicos (Gonzaga & 

Cunha, 2020, p. 4). 

Como agravantes para as disparidades raciais no contágio da Covid-19, Goes et 

al. (2020) apontam para a desigualdade da distribuição racial no espaço geográfico das 

grandes metrópoles do país, que é marcada por uma segregação da população negra nas 

periferias da cidade, onde historicamente as condições estruturais e de acesso a 

saneamento e água potável são precárias, dificultando o cumprimento da higienização 

como medida recomendada para conter o vírus. Nesses locais, o acesso a serviços de 

saúde também é dificultado (Goes et al., 2020). 

Goes et al. (2020) também sinalizam que o distanciamento social – enquanto 

medida protetiva incentivada pela Organização Mundial de Saúde - não é um privilégio 

de toda a população brasileira, visto que os negros e negras são maioria na realização de 

atividades informais, no serviço doméstico e nos serviços considerados essenciais 

(comércio, alimentação, transporte etc.). Gonzaga e Cunha (2020) relatam a história da 

primeira vítima fatal da Covid-19 no Rio de Janeiro: uma mulher negra, empregada 

doméstica, que foi contaminada aos 63 anos ao precisar trabalhar na casa da patroa 

diagnosticada com Covid-19. Na Bahia, o segundo caso da doença (primeiro de 

transmissão local) foi em Feira de Santana e se tratava de uma empregada doméstica que 

também se contaminou na casa da patroa que havia viajado para o exterior. Gonzaga e 

Cunha (2020) afirmam que alguns governantes do país têm defendido o trabalho 

doméstico como essencial ao longo da pandemia, e as autoras argumentam que “a 

perpetuação da tradição escravocrata de exploração de mulheres negras no âmbito do 
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trabalho doméstico é um dos exemplos mais fidedignos do racismo estrutural” (Gonzaga 

& Cunha, 2020, p.7).  

Pizzinga (2020) reforça os desafios enfrentados pelas mulheres trabalhadoras 

domésticas, pois além do risco de contágio, existem ainda outras dificuldades como não 

ter com quem deixar os filhos (para aquelas que são mães) já que as creches e escolas 

foram fechadas. Portanto, a autora afirma que:  

Se as mulheres, mais do que os homens, e os negros, mais do que os brancos, são 

aqueles que têm inserção empregatícia mais irregular, informal e prescindível, e 

se o Estado não oferece recursos financeiros a contento que permitam que essas 

pessoas observem o distanciamento social, serão logicamente os mais vulneráveis 

das perspectivas econômica e sanitária (Pizzinga, 2020, p.5). 

O risco adicional da população negra no Brasil diante da pandemia da Covid-19 

também é agravado pela maior prevalência de doenças crônicas entre a população negra, 

resultado das dificuldades enfrentadas por essa população no acesso à saúde. As autoras 

trazem dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) que informam que a população negra 

apresenta maiores índices de hipertensão (44,2%) e diabetes (12,7%) quando comparada 

à população branca (22,1% e 6,2%, respectivamente), assim como de doença cardíaca, 

asma, doença falciforme e outras doenças negligenciadas (como tuberculose). (Ministério 

da Saúde, 2017, citado por Goes et al., 2020). 

Com relação às mortes maternas (gestantes e puérperas) os números também são 

alarmantes: o Observatório Obstétrico Brasileiro da Covid-19 registrou que em 2021 

17,2% das gestantes ou puérperas declaradas pretas contaminadas pela Covid-19 

evoluíram para óbito (94 óbitos em 548 casos). Entre as gestantes e puérperas indígenas, 

das 47 infectadas, 7 faleceram (14,9%), e entre as pardas o percentual de óbitos foi de 

13,5% (662 vidas perdidas em 4.917 diagnósticos). O percentual foi menor para as 
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mulheres brancas: de 4.407 diagnósticos, 536 evoluíram para óbito (12,2%) (Rodrigues 

et al., 2021). 

Com relação à vacinação realizada no Brasil, a Agência Pública 5  fez um 

levantamento dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, considerando os adultos 

maiores de 18 anos que haviam recebido a primeira dose das vacinas aprovadas e 

aplicadas no país (CoronaVac/Sinovac, que é produzida pelo Instituto Butantan, e 

AstraZeneca/Oxford, que é fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz) até o dia 14 de março 

de 2021. A Agência utilizou o portal OpenDataSUS para exportar os dados referentes à 

vacinação. De acordo com o levantamento, um maior número de pessoas brancas havia 

sido vacinado até aquele momento em comparação com as pessoas negras: das 8,5 

milhões de pessoas que haviam recebido a primeira dose de vacina até a data, 3,2 milhões 

se declararam brancas, enquanto as pessoas negras (pretas e pardas) representaram 

aproximadamente 1,7 milhão6. 

A Agência Pública ressalta ainda que essa desigualdade acontece apesar do Plano 

Nacional de Imunização do Ministério da Saúde incluir populações negras entre os grupos 

prioritários para receber a vacina, por exemplo, as comunidades tradicionais quilombolas. 

A disparidade entre brancos e negros estaria presente em todos os grupos de faixas etárias, 

porém entre as pessoas acima de 60 anos que haviam sido vacinadas haveria o dobro de 

brancas do que negras. Profissionais entrevistados pela reportagem afirmaram que a 

expectativa de vida da população negra é menor do que a branca, devido à morte da 

juventude negra por causas externas e a todos os efeitos do racismo na saúde. Além disso, 

há uma desconsideração dos profissionais trabalhadores terceirizados de hospitais (setor 

 
5 Dados divulgados pela Agência Pública disponíveis no link: https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-

duas-vezes-mais-pessoas-brancas-vacinadas-que-negras/#Link1. O procedimento de análise dos dados 

consta na reportagem. 
6 Na tabela disponibilizada pela Agência Pública é possível observar que aproximadamente 2,3 milhões 

de pessoas que receberam a primeira dose da vacina não declararam raça/cor.  

https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-duas-vezes-mais-pessoas-brancas-vacinadas-que-negras/#Link1
https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-duas-vezes-mais-pessoas-brancas-vacinadas-que-negras/#Link1
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de limpeza, segurança etc.) que em alguns estados não foram considerados prioritários na 

primeira etapa da vacinação, o que pode impactar no acesso à vacina pela população 

negra. Outra dificuldade no acesso à vacina se refere à questão da mobilidade para chegar 

aos pontos de vacinação, considerando a população que mora na periferia, em 

comunidades quilombolas ou outros espaços mais distantes do centro da cidade2. Esses 

aspectos ressaltam a relação entre raça e classe social no Brasil.   
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CAPÍTULO 2 

PSICOLOGIA CULTURAL DAS DINÂMICAS SEMIÓTICAS 

A presente pesquisa é fundamentada pela perspectiva da Psicologia Cultural das 

Dinâmicas Semióticas, conforme proposta por Jaan Valsiner (2019). Tal perspectiva 

teórica é uma ciência interdisciplinar do estudo do desenvolvimento humano e da 

sociedade, de natureza sistêmica e qualitativa (Valsiner, 2012, 2014). Enfatiza o papel 

dos processos de mediação semiótica, que permitem que a pessoa e a cultura se construam 

e se influenciem concomitantemente ao longo do tempo irreversível. Está ligada às 

concepções de Lev Vygotsky (1896-1934) de que a existência humana seria pautada em 

duas origens: a social e a histórica. O seu foco básico é a experiência humana vivida, vista 

enquanto realidade subjetiva organizada a partir de uma cultura e recriada pessoalmente 

de maneira constante (Valsiner, 2012).  

A Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas tem um caráter idiográfico, 

considerando o fato de que Valsiner, um dos seus principais autores, assume que o 

conhecimento geral da Psicologia só é possível graças à singularidade dos fenômenos 

psicológicos humanos, conhecimento este que envolve um “foco sobre os processos 

básicos do existir, geradores das experiências da vida humana em toda sua amplitude” 

(Valsiner, 2012). Segundo Valsiner (2012), os modos pelos quais os fenômenos 

psicológicos se organizam são universais, embora as formas específicas assumidas por 

cada um variem a depender das pessoas, do contexto e do tempo irreversível. A existência 

humana estaria sempre orientada prospectivamente, dentro de uma extensão temporal que 

se concretiza por meio de signos abstratos que funcionam como guias de construções 

possíveis no futuro.  
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Para Valsiner (2014), o ser humano tem a necessidade de construir sentido diante 

de todo evento com o qual se depara ao longo da vida, sendo um “construtor compulsivo 

de significados” (compulsive meaning-maker). Portanto, toda ação ou reação do indivíduo 

frente ao mundo é acompanhada de uma tentativa de entendimento daquilo com o que se 

depara. A capacidade de reflexão sobre os outros e sobre si mesmo (autorreflexividade) 

é a principal característica da espécie humana, que repercute de forma marcante no modo 

de vida humano (Valsiner, 2014). Esse modo de vida significativo do ser humano se 

constrói pela mediação através de signos – chamada de mediação semiótica – que parte 

do sistema de funções psicológicas organizadas, dividido entre as funções intrapessoais e 

interpessoais. O processo intrapessoal (ou regulação semiótica intrapsicológica) diz 

respeito aos conteúdos internos do indivíduo – seus pensamentos, sentimentos, 

planejamentos etc. – enquanto a mediação semiótica interpessoal refere-se ao 

relacionamento entre o sujeito e o outro (outros seres humanos e o mundo) através de 

formas diversas de interação. A linguagem é um recurso que se insere na relação 

indivíduo-sociedade como ferramenta semiótica intrapsicológica que permite que o 

sujeito expresse seus conteúdos internos ao dirigi-los ao outro externo (Valsiner, 2012).  

Segundo Pierce (1873/1986, citado por Valsiner, 2012), o signo é algo que se 

apresenta para o sujeito no lugar de outra coisa, e que possibilita a relação consigo mesmo 

através da ligação com o exterior. Os signos são construídos pela mente humana e é 

através deles que é possível o indivíduo pensar, transformando o ambiente e sendo por 

ele transformado. A forma como o ser humano cria significado é atravessada por 

ambiguidades, cujos signos criados representam possibilidades opostas dentro de um 

mesmo acontecimento. 

Nesse sentido, Abbey e Valsiner (2005) discutem a noção de ambivalência como 

um processo que surge com a presença de vetores de forças não isomórficos em tamanho 
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e direção, produzindo, assim, para o sujeito, um tensionamento entre orientações distintas 

ligadas a um evento específico. A ambivalência seria propulsora da construção de novos 

significados, uma vez que é nesse tensionamento que o sujeito é levado a produzir novos 

sentidos a fim de solucionar o impasse. Abbey (2012) descreve três níveis de 

ambivalência: i) a condição nula, em que não há ambivalência e, consequentemente, 

criação de significado; ii) a ambivalência leve a moderada, que leva a uma construção de 

sentidos de forma irregular, a partir de signos fracos e mutáveis que permitem adaptação 

a novas circunstâncias; e iii) a ambivalência máxima, em que há o maior nível de tensão 

e que leva à construção de signos fortes e rígidos ou ao abandono do processo de 

construção de sentido. Assim, novos sentidos emergem à medida que a pessoa tenta 

superar a ambivalência que se encontra na zona de fronteira entre o presente vivido e o 

futuro imaginado. A ambivalência é, portanto, o que possibilita a construção de 

significados e a transformação de esferas da experiência (Abbey, 2012).  

As experiências prévias de vida do indivíduo também servem de referência para 

o modo de significar o presente, que por sua vez influencia a perspectiva de futuro. A 

Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas tem como premissa central a 

irreversibilidade do tempo, portanto, a experiência humana é baseada no passado vivido 

e no futuro antecipado (Valsiner, 2012) e a hierarquia de construção dos signos está na 

borda de movimento constante do presente - que se coloca entre o passado e o futuro 

(Valsiner, 2019). A relação entre presente e futuro é descrita a termos de “A” e “não-A”, 

sendo “A” a representação do momento imediato e “não-A” o campo oposto, composto 

por todas as possíveis representações do que A não é, mas poderia ser no futuro (Abbey, 

2012). Assim, a ambivalência se apresenta na tensão entre “A” e “não-A”, ou seja, entre 

o que é (momento presente) e o que pode vir a ser (futuro), onde o futuro se atualiza a 

partir de um conjunto de possibilidades (Abbey, 2012).  
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A mediação dos recursos semióticos é utilizada pelos indivíduos a fim de se 

distanciarem de seus contextos de vida imediatos, atuando, portanto, como um meio de 

possibilitar o distanciamento psicológico. O sujeito imerso no contexto é tanto um ator – 

ou seja, interage de forma ativa naquele cenário – quanto também um “agente reflexivo” 

capaz de distanciar-se do contexto imediato (aqui-e-agora) do qual faz parte para refletir 

a seu respeito. O distanciamento psicológico possibilita a capacidade de ter empatia (se 

colocar no lugar do outro), de rememorar o passado e imaginar perspectivas de futuro. É 

a partir da cultura que o sujeito é capaz de se distanciar e se aproximar do seu contexto, 

permitindo que se crie um campo “psicológico” ou “subjetivo” responsável pela 

autorregulação e pelo senso de integridade que compõe a ação do sujeito (Valsiner, 2012). 

Nessa perspectiva teórica, a noção de cultura é um aspecto central para o estudo 

da Psicologia. Entende-se a cultura como um sistema dinâmico de mediação semiótica, 

parte do sistema das funções psicológicas organizadas (Valsiner, 2012). O indivíduo não 

está dentro da cultura: a cultura está entre o indivíduo e o mundo, ou seja, na relação entre 

o ser humano “portador da cultura” e seu contexto ambiental (“sistema sociocultural”), 

por meio da qual surgem os “produtos da mente” – aquilo que o indivíduo constrói 

individual-coletivamente (Valsiner, 2014).  

O desenvolvimento humano se dá a partir da relação do indivíduo com o seu 

contexto, que também é modificado a partir de suas ações, em um processo constante e 

bidirecional de criação e recriação social humana. A cultura é entendida como uma 

“ferramenta primária para o viver humano” (Valsiner, 2012, p.32) e a pessoa é 

compreendida a partir dos sistemas culturais com os quais se relaciona.  A cultura, 

portanto, é um componente de organização das funções psíquicas, e se insere nos 

processos psicológicos humanos como parte do arranjo necessário para o viver, através 
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do qual o ser humano age orientado por metas e da reorganização de seus modos de vida 

(Valsiner, 2012; 2014).  

A transferência cultural ocorre de modo bidirecional, por meio de um processo 

dual de internalização e externalização dos signos compartilhados. Esse processo garante 

a singularidade da pessoa, ainda que em um contexto cultural coletivo, visto que o modo 

como cada um recebe, transforma e reconstrói mensagens (aparentemente similares) é 

único. A troca constante entre o ser humano e o ambiente permite a reconstrução da sua 

dimensão intra-psicológica, pois há uma decomposição ativa das mensagens recebidas e 

a recomposição em novos padrões intrapsíquicos que podem ser acessados pelos outros. 

Portanto, o indivíduo e o meio social são constituídos mutuamente, através da cultura – 

considerada enquanto processos de internalização e externalização (Valsiner, 2012). 

A internalização é um processo construtivo que se dá a partir da assimilação ativa 

do conteúdo externo, que é sintetizado e se apresenta de uma nova forma na esfera intra-

psicológica do sujeito. A externalização, por sua vez, é um processo complementar, em 

que os materiais subjetivos – ou seja, da dimensão intra-psicológica do indivíduo – são 

transpostos do interior para o exterior, transformando o ambiente através da síntese desses 

novos conteúdos. O conteúdo externalizado gera resultados que são percebidos pelo 

indivíduo e alimentam o novo processo de internalização (Valsiner, 2012). O indivíduo 

encara, então, duas dualidades: a tensão entre interior e exterior (incertezas subjetivas e 

sociais) e a tensão entre passado e futuro (incertezas sobre o futuro). Nesse processo de 

imaginar o futuro e rememorar o passado, o trabalho psicológico possibilita a vivência 

entre os infinitos interno e externo, através da internalização e externalização. (Valsiner, 

2014). Vale ressaltar que, para Valsiner (2012), pessoa e ambiente são considerados 

inclusivamente separados, ou seja, possuem uma relação de interdependência embora 

haja uma distinção entre eles (um não se confunde com o outro).   
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Uma vez que este trabalho busca estudar as dinâmicas afetivo-semióticas da 

transição para a maternidade no contexto de pandemia, é preciso introduzir o conceito de 

afetividade segundo a Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas. Para Valsiner, a tese 

central da Psicologia Cultural é que “a vida psicológica humana, em sua forma mediada 

por signos, é afetiva em sua natureza” (2012, p.361). Portanto, o sentido que o ser humano 

constrói nas suas relações com o mundo se dá a partir de seus sentimentos, que são 

culturalmente organizados através do uso e criação de signos. Valsiner (2012) afirma 

ainda que a cognição é uma ferramenta semiótica para organizar o relacionamento afetivo 

do sujeito com o mundo. Enquanto seres humanos, construímos significado para o mundo 

que nos cerca, incluindo os eventos que nos parecem “inconsequentes” e sem muita 

importância. Nossa trajetória de vida, portanto, é marcada pelas “construções subjetivas 

episódicas” (Valsiner, 2012, p. 361) que direcionam nossas ações futuras e envolvem o 

sentimento e a reflexão sobre o sentir – semioticamente mediada.  

A afetividade do ser humano pode ser organizada em diferentes níveis, que vão 

desde os mais próximos dos processos fisiológicos até níveis maiores de abstração e 

sentimentos hipergeneralizados (Valsiner, 2012). O afeto primário tem relação com a 

construção de significados a respeito dos sentimentos e emoções, visto que estes são 

precedidos pelos processos a nível fisiológico (excitação e inibição neural). No entanto, 

somam-se aos processos fisiológicos as características subjetivas reflexivas (fruto da 

mediação semiótica) fundamentais para o desenvolvimento do self do indivíduo 

(Valsiner, 2012).  

Nos níveis mais baixos, temos estados de generalizações pré-verbais, que não 

demandam uma mediação semiótica. A organização cultural do campo afetivo – mediada 

por signos – é o que permite uma orientação a partir da experiência prévia que começa a 

se organizar a níveis mais altos, resultando na possibilidade de articular e nomear as 
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emoções que o próprio sujeito experimenta. A nomeação dos estados emocionais do 

presente (por exemplo, dizer que está triste) torna o campo indiferenciado objeto de 

reflexão, permitindo que a pessoa fale sobre emoções (por exemplo, tristeza) “como se 

estas fossem propriedades permanentes da vida afetiva humana” (Valsiner, 2012, p.377). 

O uso e a criação de signos permitem, inclusive, a comunicação a respeito de emoções 

não necessariamente experimentadas por aquele sujeito naquele momento, graças à 

possibilidade de distanciamento psicológico do contexto imediato.  

Hierarquicamente acima, os processos podem vir a ser ainda mais generalizados 

e resultarem em um campo afetivo menos diferenciado: quando o indivíduo utiliza 

excessivamente categorias de emoção no seu processo reflexivo, pode chegar a uma nova 

forma de definir o seu estado, agora mais generalizada (por exemplo, a pessoa que se 

sente triste, desanimada, cansada pode concluir que se sente “mal”) (Valsiner, 2012).  

Por fim, no nível mais alto da hierarquia dos níveis de mediação semiótica dos 

processos afetivos estão os campos de signos que orientam a totalidade do psiquismo 

(Valsiner, 2019). Esses signos, chamados de hipergeneralizados, fazem a mediação de 

sentimentos que emergem sob a forma de campos generalizados abstratos, e não de 

categorias definidas (Mattos, 2016). Esse campo de sentimentos - apesar de mediado por 

signos - é ainda menos diferenciado, dificultando que a pessoa coloque em palavras aquilo 

que sente. Os signos hipergeneralizados transcendem o contexto de origem e possibilitam 

a construção de noções que dão novas tonalidades à experiência futura do sujeito e 

direcionam prospectivamente suas atitudes. Esse campo está hierarquicamente acima por 

regular os outros níveis de regulação da experiência e orientação de conduta dos seres 

humanos, podendo transformar-se no que chamamos de valores (Mattos, 2016).  

Para Valsiner, a impossibilidade de acessar verbalmente os fenômenos afetivos é 

um dos aspectos que caracterizam a afetividade como central no psiquismo do ser 
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humano, visto que os sentimentos vão além das emoções (que podem ser traduzidas pela 

linguagem), pois são intra-psicológicos – acessíveis apenas através da introspecção 

daquele que sente e da sua tentativa de tradução por meio de alguma ação (Valsiner, 

2012). Abaixo, a figura 1 elaborada por Valsiner (2012) para ilustrar a hierarquia de 

signos. 

Figura 1  

Processos de generalização e hipergeneralização na regulação afetiva do fluxo da 

experiência 

 

Fonte: Valsiner (2012) 
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As dinâmicas que se dão entre os campos afetivos modulam constantemente o 

distanciamento entre a pessoa e o contexto imediato em que está inserido, podendo 

transitar rapidamente entre campos afetivos primários (falando sobre emoções ou estados 

fisiológicos) e campos hipergeneralizados (ao refletir sobre seus valores ou filosofia de 

vida), de forma bidirecional – criando novos significados e, portanto, transformando 

significativamente cada campo a partir dos processos de internalização e externalização 

(Valsiner, 2012). Utilizando como exemplo a experiência de transição para a maternidade 

no contexto da pandemia do novo Coronavírus, uma mulher grávida pode dizer que está 

sentindo enjoos ou que sente medo de ser contaminada pela Covid-19 (campos afetivos 

primários), e ao mesmo tempo pode referir uma mudança no seu olhar para o mundo após 

tornar-se mãe, refletindo sobre seus valores, perspectivas e prioridades (campos 

hipergeneralizados), que podem estar relacionadas a um maior despendimento de cuidado 

em proteger-se contra a Covid-19. Assim, esses campos se influenciam mutuamente, de 

forma constante e bidirecional.  

É possível, desse modo, afirmar que todos os campos afetivos pessoais têm uma 

natureza cultural, visto que todas as ferramentas semióticas utilizadas na criação desses 

campos são construídas culturalmente e transmitidas historicamente através das gerações. 

Para Valsiner, a dimensão ontogênica da vida humana envolve uma fabricação constante 

de significados que buscam traduzir o modo como uma pessoa se sente em comparação 

com o modo como supostamente deveria se sentir – sendo este último o aspecto  ligado a 

valores genéricos com base em sugestões sociais. Portanto, os campos afetivos são alvo 

das tentativas de canalização social e generalização do afeto relativo a determinado 

contexto, uma vez que os “outros sociais” do indivíduo fornecem constantes sugestões a 

respeito de como deve relacionar-se com as situações do aqui-agora (Valsiner, 2012).  
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A partir da perspectiva da Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas, Zittoun 

(2012) oferece mais uma noção importante que merece destaque nesse trabalho: o 

conceito de “rupturas”. Para a autora, o curso da vida é caracterizado não apenas por 

regularidades e continuidades, mas também (e sobretudo) por momentos de interrupção, 

reorientação e contestação dessas continuidades. As rupturas, portanto, são momentos 

críticos em que há uma interrupção no progressivo ajustamento no modo de existir, que 

usualmente constitui uma bifurcação na trajetória de vida do indivíduo e exige um 

processo de adaptação chamado de “transição”. Assim, após uma ruptura ocorre uma 

reorganização do sentido de continuidade do self, a partir do diálogo entre passado-

presente-futuro, uma vez que o passado oferece bases de conhecimento para reconhecer 

e compreender novos eventos e o futuro imaginado gera uma tensão motivadora que 

suscita o movimento de mudança (Zittoun, 2007). 

 Zittoun (2009) aponta que os momentos de ruptura (ou pontos de bifurcação) 

representam – a nível teórico - a necessidade do organismo de desenvolver uma nova 

conduta. Já a nível empírico, mostram como o modo de vida nas sociedades 

contemporâneas conduz as pessoas a uma constante necessidade de reorganização, visto 

que a todo o momento são instauradas interrupções naquilo que parecia contínuo, como 

mudanças de emprego, no nível familiar, ou até mesmo na introdução de novas 

tecnologias nos ambientes em que a pessoa interage. As trajetórias de vida envolvem um 

processo constante de emergência da novidade, a partir de pontos de bifurcação onde 

vetores qualitativamente distintos e alternativos divergem, direcionando-se para o futuro 

a partir de possibilidades imaginadas. De tais possibilidades, apenas uma concretiza-se 

de fato, no entanto, há uma permanente influência das trajetórias alternativas no campo 

em que as bifurcações ocorrem. (Valsiner, 2011; Mattos, 2013). 
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Portanto, Zittoun (2009) afirma que uma ruptura “assina” o fim de um modo de 

ajuste, pois após esse evento novas dinâmicas precisam ser estabelecidas. É, desse modo, 

um apelo a novas ideias, novas soluções e maneiras de se relacionar, de agir e de pensar. 

A ruptura exige mudanças mais profundas do que em processos transitivos que 

cotidianamente levam a mudanças regulares, por isso é considerada um catalisador de 

mudanças intransitivas. Assim, os processos de mudanças catalisadas por uma ruptura e 

que visam um novo ajuste entre a pessoa e o ambiente são as chamadas “transições”. A 

transição, portanto, diz respeito à transformação de um estado a outro, como de ‘A’ a ‘B’. 

No entanto, não deve ser entendida apenas como o processo final, ou seja, ao analisar 

uma transição importam os processos entre ‘A’ e ‘B’, e não somente o novo estado ‘B’ 

que se apresenta ao fim desses processos.   

Dessa forma, Zittoun (2009) advoga que as noções de ruptura e transição oferecem 

uma poderosa unidade metodológica de análise no estudo do desenvolvimento e 

trajetórias de vida, visto que esses pontos constituem "laboratórios de mudança natural" 

na vida das pessoas. No caso da presente pesquisa, o objeto de estudo é a transição para 

a maternidade, pensando nesse como um período marcado por uma série de mudanças 

físicas, hormonais, psíquicas e sociais, e que exige novos reajustamentos e 

responsabilidades a partir de um processo que inaugura mudanças no sentido do self 

(Pontes, 2019; Pontes & Simão, 2018). Trata-se de um momento marcado por tensões e 

ambivalências, e que, portanto, demanda que a mulher construa novos significados sobre 

si e sobre o mundo, a partir de uma adaptação gradual à sua nova condição de mãe e aos 

novos papéis que passa a exercer diante da família e da sociedade.  

Ademais, esse trabalho se debruça sobre a experiência de transição para a 

maternidade no contexto de pandemia da Covid-19, portanto inclui mais um evento 

marcado pela necessidade de reajustar-se psiquicamente e socialmente, no que diz 
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respeito às formas de viver e se relacionar. Portanto, é possível pensar que a pandemia se 

apresente como uma ruptura pessoal-coletiva que rompeu de forma inesperada com os 

antigos modos de vida.  

Vale destacar que para o estudo de rupturas e transições é necessário que o sujeito 

em estudo perceba, de algum modo, o evento como uma ruptura. Portanto, a interpretação 

do sujeito sobre uma ruptura percebida tem fundamental importância na reorganização 

do sistema e no surgimento de novas ações e pensamentos, ou seja, o processo de 

transição (Zittoun, 2009). Assim, somente a partir das narrativas das participantes do 

estudo foi possível realizar uma análise a respeito dos significados construídos acerca da 

experiência de tornar-se mãe em uma pandemia.  
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CAPÍTULO 3 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Trata-se de um estudo qualitativo de casos múltiplos (Stake, 2006). O estudo de 

casos múltiplos é uma estratégia de investigação que visa aumentar a compreensão acerca 

de um fenômeno (Laville & Dionne, 1999) e aprofundar a pesquisa a partir de casos 

individuais, bem delimitados, em um contexto temporal e local específico (Ventura, 

2007). Consiste em um estudo aprofundado de unidades únicas, onde o objetivo 

acadêmico é elucidar características de uma classe maior de fenômenos semelhantes 

(Gerring, 2004). Para tal, foram utilizadas duas técnicas de coleta de dados: a entrevista 

narrativa e o photovoice. 

O estudo de caso é uma maneira de desvendar a complexidade de uma entidade 

demarcada, focando o interesse no caso em si, sem necessariamente utilizar outros casos 

como referência ou comparativo, fornecendo conhecimento local que é oportuno e ligado 

ao contexto (Abma & Stake, 2014). O estudo de casos múltiplos é um desenho de pesquisa 

para examinar atentamente vários casos vinculados juntos, cada um com seus próprios 

problemas, relacionamentos e histórias para contar (Stake, 2006). Stake (2006) chama de 

“quintain” algo que se quer entender mais detalhadamente e que se escolhe estudar 

através de diferentes relatos, por meio de um estudo de casos múltiplos. O “quintain” é 

um problema em comum que aparece em todos os casos – nesta pesquisa, a experiência 

de transição para a maternidade no contexto da pandemia da Covid-19. 

 

Participantes 

Participaram do estudo oito mulheres que experienciaram a transição para a 

maternidade no contexto da pandemia da Covid-19 no cenário brasileiro. O critério de 
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inclusão para participação na pesquisa foi: estar puérpera - com a data de nascimento do 

bebê a partir de janeiro de 2020 - ou gestante - com data prevista de parto até dezembro 

de 2020. Assim, configura-se que a experiência da transição para a maternidade tenha 

sido vivenciada durante o período inicial de desconhecimento acerca da Covid-19 (em 

que a comunidade médica ainda investigava a doença, formas de contaminação e fatores 

de risco para um mau prognóstico) e adaptação diante da pandemia ao redor do mundo. 

Foi necessário que as participantes tivessem condições de acesso à internet e ferramentas 

online de videoconferência, por meio das quais foram realizadas as entrevistas.  

A busca pelas participantes foi realizada através da técnica denominada “bola de 

neve” ou “cadeia de referências”. A técnica objetiva encontrar participantes para um 

estudo através de indicações e referências feitas por pessoas que conhecem outras pessoas 

que possuem características que são de interesse da pesquisa (Biernacki & Waldorf, 

1981). Portanto, foram identificados “informantes-chave” na rede pessoal da 

pesquisadora, que foram solicitados a indicar potenciais participantes da pesquisa. A cada 

participante foi solicitado que indicassem novas pessoas que pudessem ter o perfil 

necessário para participar, e assim sucessivamente. Foram selecionadas mulheres de 

classes sociais distintas para que pudessem ser explorados os aspectos econômicos e 

sociais envolvidos na forma de experienciar a transição para a maternidade, bem como a 

pandemia do novo Coronavírus. 

Procedimentos de coconstrução de dados 

A coconstrução de dados foi realizada através dos procedimentos da entrevista 

narrativa e do photovoice. O intuito da entrevista narrativa é incentivar a espontaneidade 

do participante ao contar suas histórias através de um processo reflexivo, estimulando a 

profundidade de aspectos específicos e dando a possibilidade de emergir o todo narrado 
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a partir das partes selecionadas (Moura & Nacarato, 2017). Portanto, é uma ferramenta 

não estruturada e não segue o esquema “pergunta-resposta” ou um roteiro dirigido, sendo 

guiada por temas amplos propostos aos entrevistados.  

Foram realizadas três entrevistas com cada participante, com o intervalo de 

aproximadamente dois meses entre elas, com o objetivo de ter um maior aprofundamento 

nas narrativas, bem como acompanhar suas vivências ao longo das possíveis 

modificações do cenário mundial frente à pandemia com o passar do tempo. As 

entrevistas foram realizadas à distância, por meio de ferramentas online de 

videoconferência, tais como “zoom”, “whatsapp” e “Google meet”. As entrevistas foram 

norteadas por temários (ver Apêndices A e B), e a partir das “perguntas disparadoras” as 

participantes puderam falar livremente sobre suas experiências, sentimentos e percepções 

– sendo, eventualmente, perguntadas sobre aspectos não contemplados em suas 

narrativas. Na primeira entrevista também foi preenchida uma ficha de dados 

sociodemográficos (ver Apêndices C e D).  

Já o photovoice é utilizado com o objetivo de acessar conteúdos subjetivos como 

emoções, sentimentos, pensamentos e reflexões do indivíduo acerca da temática da 

pesquisa (Wang & Burris, 1997), permitindo que ele atue de forma participativa na 

construção de dados. Após a primeira entrevista, as participantes foram orientadas pela 

pesquisadora a registrar por meio de fotografias (que poderiam ser tiradas por uma câmera 

fotográfica ou pelo celular, a depender dos recursos disponíveis de cada participante) os 

aspectos relevantes em relação à sua percepção do mundo no momento atual e da vivência 

da gestação e puerpério. Nos encontros posteriores, a pesquisadora solicitou que as 

participantes exibissem as fotos e falassem livremente sobre elas, o que representavam e 

seus significados, proporcionando uma reflexão acerca das suas experiências. As 

participantes exibiram as fotos por meio do compartilhamento de suas telas de celular ou 
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computador, durante as videochamadas por meio das quais foram realizadas as 

entrevistas. A pesquisadora realizou apenas algumas perguntas pontuais quando surgiu 

algum aspecto relevante de ser mais bem explorado. Das oito participantes, quatro 

atenderam à solicitação de tirar fotos para compor as narrativas através do método da 

photovoice e trouxeram os registros na segunda ou terceira entrevista. Não foi 

determinado um número mínimo ou máximo de fotos, e cada uma das participantes 

selecionou livremente o número de fotos que gostaria de exibir. As participantes Gabriela 

e Marcela mostraram 4 fotos cada uma, Karla selecionou 32 fotos (7 fotos na segunda 

entrevista e 25 na terceira), e Letícia exibiu 18 fotos. No total, o material de análise foi 

composto, portanto, por 58 fotografias.  

Procedimentos de análise dos dados 

O procedimento de análise dos dados da entrevista narrativa implica uma grande 

atenção tanto aos níveis macro como micro, articulando os fenômenos ao seu nível local 

de interação (De Fina & Georgakopoulou, 2008). No processo de análise devem ser 

consideradas, para além daquilo que é dito nas narrativas, também as características para-

linguísticas (como o tom da voz, mudanças de entonação etc.), ou seja, aquilo que faz 

parte do “não-dito (Ravagnoli, 2018).  

Para tanto, os dados foram avaliados por meio do método de análise consensual 

da pesquisa qualitativa (Consensual Qualitative Research, CQR), que estuda, em 

profundidade, as experiências únicas dos sujeitos, e também busca minimizar algum tipo 

de viés por parte do pesquisador. O CQR utiliza a coconstrução de dados a partir de 

questões abertas e tem como componente básico o uso de múltiplos pontos de vista na 

análise de dados (juízes), uma vez que as decisões devem ser tomadas em consenso e 

deve haver um auditor para verificar que esse consenso exista. Além disso, são 
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valorizadas as narrativas pessoais e a importância do contexto do sujeito pesquisado, 

utilizando pequenas amostras e garantindo o cuidado ético e retorno contínuo aos dados 

brutos para verificar a veracidade dos entendimentos (Hill, 2012). A análise dos dados, 

portanto, foi realizada pela autora da dissertação e constantemente conferida através de 

audição pela orientadora e coorientadora.  

A partir das entrevistas narrativas, o material gravado (com permissão das 

participantes) foi integralmente transcrito e lido exaustivamente para a execução da 

primeira etapa da análise dos dados, que consistiu na definição dos eixos temáticos (A 

transição para a maternidade como marco na trajetória pessoal das participantes; Ruptura 

inesperada da experiência em curso: emergência da pandemia da Covid-19; A 

ambivalente experiência da maternidade em um contexto de pandemia; Transformações 

nas relações Eu-Outro e Mudanças e continuidades ao longo do tempo irreversível). Os 

eixos temáticos foram definidos a fim de abarcar os principais aspectos observados nas 

entrevistas. Na segunda etapa, as ideias centrais de cada narrativa foram destacadas nas 

entrevistas, a fim de construir a análise de dados a partir do referencial teórico da 

Psicologia Cultural das Dinâmicas Semióticas. Para tanto, cada uma das entrevistas foi 

codificada individualmente e posteriormente enviada para auditoria externa pelas 

orientadoras do trabalho - que avaliaram a consistência dos achados, buscando minimizar 

as inferências da pesquisadora (Hill, 2012). Na terceira etapa, foram criadas categorias 

unindo as ideias centrais sobre o mesmo tema, que foram novamente enviadas para 

auditoria. 

Não é possível capturar por completo toda a complexidade dos dados 

coconstruídos, uma vez que existem lentes através das quais os pesquisadores se 

direcionam àquele fenômeno, relacionadas às suas vivências, visão de mundo e 

expectativas (Berger, 2015). Porém, de acordo com Hill (2012), o uso de múltiplas 
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perspectivas permite que os autores capturem parte dessa complexidade, visto que 

diferentes membros da equipe inevitavelmente percebem diferentes nuances presentes 

nos resultados. Desse modo, a partir do compartilhamento da análise, surge uma 

variedade de pontos de vista que ajudam a contornar os vieses dos pesquisadores.  

A “reflexividade” (reflexivity) (Berger, 2015) também se constitui como parte 

importante do processo que busca evitar que os efeitos da relação dos pesquisadores com 

o tema e objeto de pesquisa – e com os participantes – sejam prejudiciais à análise dos 

dados. Nesse sentido, vale destacar que esse estudo foi realizado por pesquisadoras 

mulheres, que se encontravam imersas no mesmo contexto sociocultural e pandêmico das 

participantes. Esses aspectos, por um lado, podem facilitar a compreensão das 

experiências narradas pelos participantes, mas, por outro lado, poderiam ser potenciais 

vieses na análise dos dados. 

Procedimentos éticos 

Foi solicitado que as participantes da pesquisa concordassem e assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por meio do qual foram 

informadas de seus possíveis riscos e benefícios, bem como dos objetivos, justificativa e 

procedimentos da pesquisa. As participantes foram informadas que poderiam ter acesso 

às informações coletadas e teriam direito a quaisquer esclarecimentos a respeito da 

pesquisa, podendo desistir de sua participação a qualquer momento se assim fosse 

solicitado. O sigilo das informações foi garantido, a fim de preservar a privacidade das 

participantes da pesquisa e dos dados confidenciais envolvidos. Na análise de dados, 

foram utilizados nomes fictícios para garantir a confidencialidade da identidade das 

participantes e seus familiares. O termo foi assinado em duas vias, sendo uma delas de 

posse da pesquisadora e a outra da participante (ver Apêndice E).  
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O estudo realizado está de acordo com o disposto nas Resoluções n. 510, de 7 de 

abril de 2016, e 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, 2012; 

2016), que obrigam a submissão de toda pesquisa envolvendo seres humanos à 

apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A pesquisa foi submetida 

eletronicamente ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia, através da Plataforma Brasil, tendo sido aprovada com o 

parecer 4.255.261. 

Caracterização das participantes 

A partir das respostas fornecidas com a ficha de dados sociodemográficos, foi 

possível construir a caracterização das participantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Caracterização das participantes 

Nome Idade 

Renda 

familiar 

aproximada 

Cor/Raça/ 

Etnia7 
Profissão 

Estado 

civil 

Número 

de filhos8 

Elaine 36 R$ 2,700 Preta 
Funcionária 

Pública 
Solteira 1 

Gabriela 25 R$ 10,000 Negra Estudante Solteira 1 

Isadora 22 R$ 800 Parda Arquiteta Casada 1 

Karla 28 R$ 3,600 Amarela Maquiadora Casada 2 

Letícia 34 R$ 10,000 Parda Psicóloga Casada 1 

Marcela 27 R$ 10,000 Parda Jornalista Casada 1 

Sandra 27 
Não soube 

informar 
Negra Filósofa Casada 3 

 
7 De acordo com a autodeclaração das participantes. 
8 Considerando também a gestação atual (para aquelas que estavam gestantes) ou o bebê que havia nascido 

recentemente (para as puérperas). 
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Silvana 23 R$ 1,500 Parda Telemarketing Solteira 1 

 

Todas as participantes são brasileiras, com exceção de Sandra - que é 

moçambicana e reside temporariamente no Brasil. A participante Isadora realizou apenas 

a primeira entrevista, pois à época do segundo encontro ela havia tido bebê há pouco 

tempo e relatou que estava tendo problemas de adaptação à nova rotina e isto a impediria 

de realizar as demais entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de julho e dezembro de 2020, com 

um intervalo de aproximadamente dois meses entre os encontros com cada uma das 

participantes. O intervalo foi estipulado com o objetivo de identificar mudanças e 

continuidades na vida de cada uma delas, assim como nas suas percepções acerca da 

pandemia, ao longo do tempo9. A Tabela 2 exibe as datas de cada entrevista realizada. 

 

Tabela 2  

Data de realização das entrevistas 

Nome 
Data da primeira 

entrevista 

Data da segunda 

entrevista 

Data da terceira 

entrevista 

Elaine 23/07/2020 21/09/2020 09/12/2020 

Gabriela 22/07/2020 22/09/2020 27/11/2020 

Isadora 31/07/2020 
Não realizou a segunda 

entrevista 

Não realizou a terceira 

entrevista 

Karla 24/07/2020 28/09/2020 27/11/2020 

Letícia 23/07/2020 17/09/2020 22/12/2020 

 
9 Quando as entrevistas foram realizadas, as vacinas da Covid-19 ainda estavam em fase de testes e não 

havia sido iniciada a campanha de vacinação no Brasil. É preciso ressaltar que as repercussões da vacinação 

nos significados atribuídos à pandemia pelas mulheres gestantes e puérperas não foram, portanto, 

analisadas. 
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Marcela 29/07/2020 15/10/2020 16/12/2020 

Sandra 28/07/2020 29/09/2020 29/12/2020 

Silvana 30/07/2020 05/10/2020 08/12/2020 

 

No período em que foram realizadas as primeiras entrevistas, quatro participantes 

estavam gestantes, enquanto as outras quatro estavam puérperas. À época da terceira 

entrevista, todas as participantes já haviam tido seus bebês. A condição das participantes 

em cada entrevista está descrita na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Condição das participantes em cada entrevista concedida. 

Nome 

Condição na 

primeira entrevista 

(E1) 

Condição na 

segunda entrevista 

(E2) 

Condição na terceira 

entrevista 

(E3) 

Elaine Puérpera Puérpera Puérpera 

Gabriela Puérpera Puérpera Puérpera 

Isadora Gestante Puérpera10 Puérpera11 

Karla Gestante Puérpera Puérpera 

Letícia Gestante Gestante Puérpera 

Marcela Puérpera Puérpera Puérpera 

Sandra Puérpera Puérpera Puérpera 

  

 
10 A participante não concedeu a entrevista 
11 A participante não concedeu a entrevista 
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CAPÍTULO 4  

“NO MEIO DISSO TUDO TEM UMA PANDEMIA”: A TRANSIÇÃO PARA A 

MATERNIDADE NO CONTEXTO PANDÊMICO 

 

A partir das narrativas das participantes da pesquisa foi possível construir uma 

análise geral dos dados, considerando cinco eixos temáticos que foram definidos com 

base nos conteúdos das entrevistas após a leitura exaustiva de cada uma delas: i) A 

transição para a maternidade como marco na trajetória pessoal das participantes; ii) 

Ruptura inesperada da experiência em curso: emergência da pandemia da Covid-19; iii) 

A ambivalente experiência da maternidade em um contexto de pandemia; iv) 

Transformações nas relações Eu-Outro e v) Mudanças e continuidades ao longo do tempo 

irreversível. A seguir, serão apresentados os três primeiros eixos temáticos acima 

descritos. No capítulo 5 será discutido o eixo iv) e no capítulo 6 o eixo v).  

A transição para a maternidade como marco na trajetória pessoal das 

participantes 

Nessa seção, serão discutidos os aspectos envolvidos na transição para a 

maternidade, como o modo pelo qual cada participante constrói significado à experiência 

de tornar-se mãe, a ambivalência e os desafios inerentes a essa transição 

desenvolvimental.  

Significados construídos para a experiência da maternidade 

Transições desenvolvimentais não ocorrem de maneira linear, mas se dão em meio 

a uma complexa trama afetivo-semiótica, mediada por diferentes alteridades, que se 

apresentam nos distintos contextos nos quais a mulher transita (Mattos, 2019). Desse 
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modo, quando uma mulher engravida ocorre um processo de reconstrução de significados 

pessoais diante de sua nova condição – que se transforma gradativamente ao longo do 

tempo. Reconstrução de significados inerentemente marcada por ambivalências, uma vez 

que não está orientada apenas para o “mundo como é”, mas segue em direção ao que não 

é dado, ao que vem em seguida, ao possível e esperado desfecho dessa nova condição; 

nesse caso, o nascimento de um filho. Esse acontecimento transformará não somente a 

mulher em desenvolvimento, mas a própria dinâmica familiar (Pontes, 2019).   

Para Gabriela, a gravidez “nunca foi um desejo” e ela afirma que “não queria ser 

mãe”. Porém, apesar de estar se “cuidando”, diz que “aconteceu” de ficar grávida, e que, 

por isso, a vivência da gravidez, no início, foi percebida como algo “meio louco”, um 

“choque”, um “baque”. Os primeiros meses foram “meio complicados” e ela ficou “bem 

abalada por um tempo”, o que indica um período de grande instabilidade emocional. No 

entanto, Gabriela diz que “com o tempo foi sendo mais tranquilo”, pois foi se 

“adaptando”, “a ficha foi caindo”, e ela foi “ficando mais de boa” e no final da gestação 

já estava se “sentindo mãe”. Porém, conta que ficou “preocupada” nos dias seguintes ao 

nascimento da filha, pois a maternidade era algo que ela “nunca tinha planejado”, portanto 

“não sabia de nada” a respeito de como cuidar de uma criança: “era tudo uma descoberta. 

Eu não sabia como segurar uma criança [...] era tudo muito novo, como trocar uma fralda, 

como dar banho e tal” (Gabriela, E.1). Gabriela diz que após o nascimento da filha sua 

rotina passou a ser “basicamente toda dedicada a ela [a filha]”, pois elas passam o dia 

todo juntas e é ela quem cuida da criança. 

A gravidez também foi “uma novidade”, um evento “inesperado” e não planejado 

por Elaine, que não contou com o apoio do pai da criança para dar continuidade à gestação 

e, por isso, precisou assumir sozinha a responsabilidade com a filha. A participante conta 

que sempre quis ser mãe, “mas não assim como ocorreu”, pois gostaria de casar para 
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formar uma família: “o que aconteceu comigo foi o contrário [grifo nosso], né. Eu 

engravidei, tive a filha, não tenho nenhum apoio do pai dela [...]” (Elaine, E.1). Elaine 

atribui à gestação, portanto, o caráter de uma condição de vida não normativa, que vai de 

encontro ao que havia imaginado e que suscita “medo” pela impossibilidade de dividir a 

responsabilidade – inclusive financeira – sobre a filha: “No início foi muito temeroso, 

ainda tenho medo, né, porque hoje eu tô vendo que a sociedade tá meio... muita coisa 

acontecendo, as pessoas perdendo o emprego, esse é o meu maior medo hoje por causa 

da minha filha” (Elaine, E.1).  

Elaine relaciona o significado de ser mãe à preocupação em torno da filha: 

“quando você vira mãe você se preocupa com um monte de coisa, né. A cabeça não para 

de se preocupar.” (Elaine, E.1). É possível pensar que a responsabilização não 

compartilhada pela criança intensifica para Elaine uma série de apreensões acerca da 

maternidade. No entanto, a participante diz que se tornar mãe foi “uma benção”, “uma 

graça” e algo que “muda a cabeça da pessoa”, fazendo-a “pensar de outra forma” e atingir 

um “outro estágio de amadurecimento” (Elaine, E.3).  

Silvana também relata que sempre quis ser mãe, “sempre foi uma vontade, um 

sonho”, porém também aconteceu de uma forma inesperada e que suscitou “medo” e a 

deixou “um pouco apavorada” por não ter ensino superior e estar solteira e morando 

sozinha: “me peguei pensando: ‘tá, o que é que eu vou fazer? Porque eu to grávida, sem 

um trabalho bom, né, e morando de aluguel’ [...]” (Silvana, E.1). No entanto, Silvana diz 

que foi se “acostumando com a ideia” de ter um filho, e que hoje a maternidade lhe trouxe 

uma mudança grande de planos e de idealização do futuro: 

Os planos que eu tinha antes pra a minha vida, pro futuro, são totalmente 

diferentes dos planos que... que é agora com Mateus né. Eu optei sempre na minha 

vida por trabalhar [...] sempre preferi trabalhar do que estudar [...]. Porém agora 
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eu vejo a necessidade de estudar pra poder dar uma condição confortável a 

Mateus, sabe? Poder dar uma vida boa a ele. Tanto que agora eu já estou 

estudando, sabe, todo dia de noite quando ele dorme [...] eu já tiro o celular, tiro 

tudo, abro o livro e vou estudar. Quero prestar concurso, sabe, quero melhorar, 

quero ser melhor pra poder dar tudo a ele, sabe? É o meu foco, meu objetivo é 

esse. (Silvana, E.3) 

É possível observar que as três participantes relataram que a experiência da 

maternidade foi inicialmente marcada por signos como “medo” e “preocupação”, o que 

pode se justificar pelo caráter inesperado e não planejado da gravidez, unido ao fato de 

que as três participantes são mães solteiras e ocupam quase exclusivamente o papel de 

cuidadoras de seus filhos. Autores apontam que, com o tempo, os sentimentos negativos 

relatados por gestantes que não haviam planejado sua gestação podem ir dando espaço 

para ressignificar a experiência, demonstrando maior alegria e satisfação com a chegada 

dos bebês (Leite et al., 2014; Simas et al., 2013), pois além das crises emocionais pode 

haver também um amadurecimento e o surgimento de um potencial de adaptação e 

resolução de conflitos (Maldonado, 2013). É possível supor que essa graduação adaptação 

ao novo lugar de mãe que essas mulheres passam a ocupar se trata de um processo 

contínuo de reparação semiótica do self por meio da transição inaugurada com a 

experiência de ruptura de uma gravidez inesperada, reconstruindo significados 

relacionados a experiências passadas e construindo novos significados voltados para o 

futuro (Pontes, 2016).   

Isadora também conta que a sua gravidez foi “uma surpresa”, “uma coisa bem 

inusitada”, um “acidente de percurso” que ela “não estava esperando”, pois se “prevenia”. 

Isadora conta que acabou perdendo cinco dias da pílula anticoncepcional “por conta da 

correria do TCC [Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação]” e atribui a isso o fato 



 

108 

 

de ter engravidado: “na primeira oportunidade, na primeira fragilidade, no primeiro 

momento acabou acontecendo” (Isadora, E.1). Ela conta que descobriu a gravidez no 

semestre que estava prevista sua formatura na faculdade, e por isso significa o evento da 

gestação como algo que intensificou os desafios da conclusão do curso na faculdade: 

[...] tava com duas demandas emocionais, psicológicas, muito árduas, digamos 

assim, e um peso muito grande, tanto o início da gestação que sabe que tem uns 

riscos, quanto o resto da produção do trabalho de conclusão de curso né, que é um 

dos marcos também das nossas vidas [grifo nosso]. (Isadora, E.1). 

Isadora significa a gestação como algo que inaugura uma grande mudança, pois 

diz que ser mãe é “o maior desafio da vida de uma mulher”, algo que “muda 

completamente” a pessoa: “eu percebi que minha vida inteira ia mudar na hora que eu 

descobri o positivo” (Isadora, E.1). Desde então, afirma já ter notado diferenças na sua 

atitude ainda durante a gravidez: “[...] de janeiro pra cá eu não comprei mais nada pra 

mim. Na segunda-feira foi meu aniversário e simplesmente eu fui no shopping comprar 

umas coisas [...] quando eu vi... gastei o dinheiro todo comprando coisa pro menino 

(risos)” (Isadora, E.1). Ela define a maternidade como “um negócio meio... incrível, 

fantástico” e “surreal”, por dar à luz a alguém totalmente dependente dos seus cuidados:  

Você pensa [...] ‘meu Deus, eu tenho agora uma coisa que depende 100% de mim’, 

sabe. Que se eu não ensinar a ir no banheiro vai fazer xixi no meio da casa, que 

se eu não der comida não vai levantar pra poder fazer a comida, e tipo, você... só 

depende de você. (Isadora, E.1) 

Para Letícia, a gravidez foi “um susto absurdo” porque ela “não contava nesse 

momento” e “não era pra ser tão imediato assim”. Embora a participante relate que ser 

mãe “sempre foi um desejo”, diz que o envolvimento no trabalho fez com que ela fosse 

“postergando” engravidar. Letícia, durante a gestação, qualifica como “muito gostoso de 
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estar grávida, de pensar que tem uma pessoinha aqui” e também já identifica mudanças 

na sua vida a partir desse momento: “eu percebo que tem um pensamento muito voltado 

ao cuidado a ela, ao que é que ela precisa, ao que eu posso ofertar aí nesse momento dela 

de vida, então... é uma mudança de perspectiva muito grande [...]” (Letícia, E.1). A fala 

de Letícia ilustra a mudança de perspectiva como um indicativo de que estaria vivendo 

um momento de transição desenvolvimental. Letícia aponta que a gravidez lhe trouxe “o 

freio na vida” e o entendimento de que ela precisa “funcionar em outro ritmo” e “parar 

um pouco” de se voltar inteiramente ao trabalho e ao estudo para que possa se dedicar à 

filha. A chegada do bebê na vida de Letícia ainda durante a gravidez parece instituir um 

novo olhar da participante para o mundo: “ela [a filha] começou a aparecer, então a gente 

começou a dar sentido mais a ela do que às outras coisas [grifo nosso]” (Letícia, E.1). 

A participante Marcela também relata que se dedicar ao filho inaugura para ela 

uma nova relação com o sentido da vida e das ações cotidianas: “[...] eu tenho me sentido 

muito útil, toda vez que ele precisa de ajuda e eu vou socorrer e ele dá um sorrisinho... 

é... tem dado significado [...]. Tem dado significado ao acordar e dormir [grifo nosso].” 

(Marcela, E.1).  

As narrativas de Karla (que já tinha uma filha) e Sandra (que já tinha dois filhos) 

demonstram que cada gestação é única e que a chegada de um novo filho é acompanhada 

de mudanças e desafios que caracterizam uma transição desenvolvimental. A cada bebê 

que nasce, novos ajustamentos também são necessários, pois ser mãe de um filho é 

diferente de ser mãe de dois, três, etc. Ou seja, quando nasce um novo bebê, há uma 

necessidade de ajustar-se à realidade de ser mãe daquela criança. (Maldonado, 2013). 

Assim, para Sandra a chegada de sua terceira filha foi “uma experiência única” e ela sente 

“como se fosse a primeira vez [...] porque cada filho sempre tem um detalhe diferente.” 

(Sandra, E.1). Karla relata que emocionalmente se sentiu mais “preparada” para a chegada 
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de sua filha mais nova, pois “dessa vez foi uma gestação mais planejada” que deu a ela 

condições de se “preparar pra isso”.   

Simas et al. (2013) apontam que há uma “transição em termos identitários” em se 

tratando das mães primíparas, uma vez que nesse momento a mulher torna-se mãe, 

inaugurando a assunção de um novo papel perante a família e a sociedade. Porém, os 

autores afirmam que as multíparas também experienciam uma mudança importante na 

dinâmica familiar.  Nesse sentido, Karla relata ter tido um apoio maior da família na 

segunda gestação: “meu pai se emocionou muito, desejou muito, vibrou muito, enquanto 

da outra vez ele brigou comigo e quase não queria falar comigo, porque eu ainda era 

muito nova, ainda tava só namorando, dessa vez eu to casada, tenho uma outra estrutura” 

(Karla, E.1).  

A dimensão da corporeidade na vivência materna 

Para Valsiner (2014), o processo de construção de significado é corporificado: 

envolve o corpo e a sua relação com o entorno. O corpo, seria, portanto, a “arena” da 

criação de significado humana, onde ocorre o duplo processo de internalização e 

externalização dos signos compartilhados. Valsiner (2014, p. 72) diz que “o corpo é a 

membrana social da mente”, assim, tudo aquilo que o sujeito carrega no corpo tem uma 

“contraparte interna na psique” (Valsiner, 2014, p. 72), visto que são marcadores que 

influenciam no modo com as pessoas ao redor tratam aquele indivíduo, assim como o 

modo como a própria pessoa age com relação ao entorno. Desse modo, cria-se significado 

pessoal através do corpo, visto que os seres humanos estabelecem relações entre si e com 

o mundo por meio de forma corporal. 

Nesse sentido, a experiência de maternidade para a mulher tem uma intensa 

relação com seu corpo, que se modifica interna e externamente para o desenvolvimento 
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do bebê (no caso das mulheres que se tornam mães a partir do evento de sua gestação, 

sabendo que outras formas de exercício da maternagem são possíveis). No entanto, apesar 

da gravidez ser um evento biológico que acontece no corpo da mulher, é uma experiência 

para a qual se constrói significados por meio também da interação com o contexto social 

(Paim, 1998).  

Da Silva e Da Silva (2009) apontam que durante a gestação há uma relação entre 

as alterações no corpo físico da mulher e as alterações afetivas que ela vivencia nesse 

período. Isadora conta que a descoberta de que havia um bebê no seu útero foi o que 

desencadeou para ela a atribuição do significado da maternidade: “eu entendi o que é ser 

mãe na hora que eu descobri que ele ia... tava dentro de mim. [...] é mágico” (Isadora, 

E.1). Sandra narra a emoção da possibilidade de ver o bebê durante o exame de ultrassom 

no momento da descoberta da gravidez: “[...] ainda era tão pequenininho, parecia uma 

semente lá dentro. E foi então emocionante, porque deu pra ver, e foi uma emoção muito 

grande, aquele primeiro momento em saber que eu estava gestante.” (Sandra, E.1). A 

partir desse momento, tem início a percepção da complexa vivência corporal de uma 

gestação, em que o corpo grávido da mulher abriga outro corpo - o do seu bebê. 

A dimensão corporal da experiência da gestação envolve a relação de dependência 

do bebê no corpo da mãe, o que fortalece a noção de responsabilidade pela vida da criança 

e do vínculo que se forma entre a díade: “[...] se você parar pra pensar que tipo, sua 

respiração implica na respiração que seu filho vai ter, tipo, tudo tá ali pronto, já faz parte 

de você, já faz parte da sua vida, sabe? Então é seu pra sempre, não sei...” (Isadora, E.1). 

Isadora relata ainda como as mudanças no corpo contribuem para a percepção de 

concretização da experiência da gravidez, fazendo parte, portanto, da transição 

desenvolvimental que marca o período de elaboração do vir a ser mãe: “Outro dia eu saí 

do banho e passei na frente do espelho, quando eu me olhei eu fiz ‘meu Deus do céu, a 
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barriga tá enorme’ [...] são umas coisas assim que você fica pensando que... ‘to grávida’, 

sabe?” (Isadora, E.1).  

Segundo Da Silva e Da Silva (2009), as transformações que a mulher sente com 

relação à sua própria imagem a preparam para assumir a nova identidade de mãe. 

Portanto, a preparação para todas as mudanças que um filho inaugura na vida da mulher 

– e que é característica da transição para a maternidade - pode ser iniciada durante a 

gravidez por meio de pensamentos que antecipam imaginativamente aquilo que está por 

vir com o nascimento do bebê. No discurso de Isadora fica clara, mais uma vez, a 

importância do aspecto corporal na elaboração do tornar-se mãe, uma vez que o 

crescimento da barriga indica o desenvolvimento do bebê e passa a ocupar um lugar de 

extrema importância na experiência daquela mulher, causando uma espécie de 

estranhamento e até mesmo luto pela perda da barriga com o nascimento do bebê. Além 

disso, é possível notar que o corpo assume um lugar de bússola que guia a experiência 

materna e direciona inclusive a percepção de proximidade do parto (através das dores, 

por exemplo): 

Tava conversando também com meu esposo sobre essa questão, que eu vou pro 

hospital de barriga e volto com um boneco no colo. Sabe? Então você fica 

pensando ‘meu Deus, como é que deve ser estranho, você sentir uma dor, chegar 

no hospital, ter o menino e voltar pra casa sem a barriga né, de antes, e com o 

menino no colo’... muito louco. (Isadora, E.1).  

O corpo da mulher aponta também para o estabelecimento de uma relação e a 

criação do vínculo entre mãe e bebê, visto que possibilita uma percepção da interação da 

criança através dos movimentos no útero, como relata Letícia na primeira entrevista: “eu 

já percebo que eu tô numa fase da gestação que eu começo a perceber ela, que ela começa 

a me perceber também, então assim, já tem uma interação nossa, né, tem uma interação 
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importante [...]” (Letícia, E.1). Letícia acrescenta, ainda, que a movimentação da filha 

dentro da barriga permite “percebê-la” e acompanhar sua “rotina”: “eu sei a rotina dela 

todinha já, eu sei quando é que ela acorda, quando ela tá brincando, né, quando é que ela 

se estica, quando é que ela troca de lugar...” (Letícia, E.1). Letícia atribui significado aos 

movimentos da filha como sendo uma interação entre elas e uma percepção de uma em 

relação a outra, o que a fortaleceu com relação a suas inseguranças acerca dos desafios 

que viriam com a maternidade: 

Me achava muito mais frágil nesse sentido, né, tanto é que eu falava, ficava ‘mãe, 

não sei se eu vou dar conta de uma criança’, mas... não sei se a partir do momento 

que Beatriz começa a interagir comigo e eu começo a perceber ela, e ela a mim... 

não sei se vou dar, mas a sensação é que já dou conta. (Letícia, E.1). 

Porém, enquanto algumas mulheres sentem orgulho e felicidade pelo corpo 

grávido, outras podem ter uma sensação oposta com relação às alterações corporais 

decorrentes da gravidez (Simas et al., 2013). Portanto, a experiência corporal da gestação 

envolve também aspectos que se colocam como desafios para as mulheres participantes 

da pesquisa, como dores, incômodos, dificuldades de mobilidade e para dormir. Silvana 

relatou, próximo ao nascimento do filho, que estava “cansada” nas últimas semanas de 

gestação: “Não aguento mais (risos). [...] que nasça logo pra eu me livrar dessa barriga.” 

(Silvana, E.2). Quando perguntada sobre o que estava a incomodando a ponto de não 

aguentar mais, ela respondeu “Ah, de tudo. De... da barriga mesmo. Apesar de eu achar 

que vou sentir muita falta. Mas isso já começa as dores, já to sentindo dores, incômodo 

pra dormir bastante... É mais esse tipo de cansaço.” (Silvana, E.2). Mais uma vez, as 

dores, cansaço e outras mudanças corporais intensificadas nos últimos meses de gestação 

apontam a direção para a percepção do final da gravidez e proximidade do parto e 
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consequentemente concretização da experiência materna a partir da chegada do bebê, 

como ilustrado na fala de Isadora: 

[...] todas as dores pélvicas, todas as dores nas pernas, tudo que a gente sente, toda 

a mudança hormonal, ave Maria... Não sei se teria outro, tá, tão cedo. Mas... é 

uma coisa que eu to louca, que agora eu to começando... Faltam 50 dias pra parir, 

né. Então agora eu to começando a parar pra pensar ‘meu Deus, agora eu vou 

ser mãe real, daqui a pouco o menino tá aqui’ [grifo nosso]. (Isadora, E.1). 

A ambivalente experiência de tornar-se mãe 

 “Ser mãe é padecer no paraíso” – a frase popular de autoria desconhecida parece 

resumir a ideia de maternidade compartilhada na sociedade ocidental moderna: um misto 

de sentimentos ambivalentes. Muitas participantes em diversos estudos analisados sobre 

a transição para a maternidade trazem a ambivalência como aspecto marcante de seus 

discursos (Leite et al., 2014; Lemos & Kind, 2017; Piccinini et al., 2008; Strapasson & 

Nedel, 2010; Simas et al., 2013; Zanatta & Pereira, 2015), relatando, além dos 

sentimentos positivos relacionados ao ser mãe, a presença de medo, preocupação, 

frustração e angústia frente ao desconhecido. Além disso, nesse período são muito 

frequentes as oscilações de humor – alternando entre alegria extrema e infelicidade sem 

motivo aparente (Simas et al., 2013; Piccinini et al., 2008).  Nos meses finais da gestação 

podem surgir sentimentos ambivalentes a respeito do nascimento do bebê, alternando a 

vontade de que o nascimento ocorra logo e de querer prolongar a gestação para adiar as 

mudanças que a chegada do bebê irá inaugurar (Maldonado, 2013).  

Para Scavone (1985), o sentimento ambíguo presente no discurso de muitas 

mulheres acerca da maternidade é resultado de uma ideia de “desejo e fardo” marcado 

pelas responsabilidades necessárias e trabalho que os filhos dão.  Para a autora, existe 
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uma explicação ideológica para essas falas: “se por um lado, a maternidade é valorizada, 

por outro não são dadas condições materiais para a sua realização” (Scavone, 1985, p.43). 

Apresenta-se, portanto, uma crítica pertinente e totalmente necessária para discutir os 

fatores que permeiam o prazer e o desprazer em tornar-se mãe: os papéis de gênero e o 

privilégio de classe. Para Leite et al. (2014), os sentimentos ambivalentes característicos 

da gestação estão relacionados a fatores como a situação financeira e econômica familiar 

e a falta de apoio por parte do(a) companheiro(a) e da família. 

Nesse sentido, Elaine conta que a descoberta da gravidez suscitou sentimentos 

ambivalentes, pois ela afirma que ao mesmo tempo em que foi surpreendida com o fato 

de que seria mãe – e que o faria sem o apoio do pai da criança – a experiência também 

envolveu um afeto positivo: “foi um momento de susto, mas também não vou dizer que 

não foi um momento de alegria [grifo nosso]” (Elaine, E. 1). É possível perceber que a 

gestação se coloca como um momento de crise, pois não houve planejamento; e a recusa 

do pai da criança em compartilhar os cuidados afetivos e financeiros com a filha 

(sugerindo, inclusive, a interrupção da gravidez) vai de encontro às expectativas da 

participante sobre um ideal de família por meio do qual ela imaginava que se tornaria 

mãe. Ela afirma que passou “por muitas dificuldades” a partir do início da gestação, 

incluindo a falta de apoio do pai de sua filha: “ela é uma produção independente pra mim, 

né, porque ele desapareceu, não participou em nenhum momento da gravidez, nem do 

nascimento dela, nem até hoje, então eu também não sei onde ele está” (Elaine, E.1).  

O período de transição para a maternidade, para Elaine, é, portanto, marcado por 

preocupações acerca dos recursos para prover esse bebê, além de seu bem-estar físico e 

emocional. Além disso, Elaine narra as críticas que recebeu do entorno social a respeito 

da ausência de um companheiro na sua experiência de maternidade: “eu passei por várias 

críticas né, porque as pessoas ainda veem uma mulher solteira grávida como... é... uma 
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pessoa que não tem respeito, ou qualquer outro motivo assim” (Elaine, E.1). No entanto, 

a participante deixa clara também a presença de sentimentos positivos relacionados à 

gravidez, e afirma estar “muito tranquila” quanto à “decisão que foi tê-la” (Elaine, E.1).  

Letícia, que também não planejava a gravidez nesse momento de sua trajetória de 

vida, conta que apesar de ter sido um “susto” foi algo também “muito curtido”, 

acompanhado de um sentimento positivo compartilhado com seu companheiro que, 

segundo ela, “já espera essa notícia há muito tempo” (Letícia, E.1). Embora tenha sentido 

o desejo de se tornar mãe, Letícia diz que seu foco era muito voltado ao trabalho e estudo, 

por isso sempre ia “tentando colocar outras coisas na frente” (Letícia, E.1), o que 

demonstra que até mesmo a decisão sobre ter ou não um filho também é permeada por 

incertezas e sentimentos ambivalentes. Para as mulheres que desejam construir uma 

carreira profissional, essa escolha pode ser marcada por um conflito a respeito de adiar a 

maternidade para conseguir se dedicar ao trabalho.  

A fala de Isadora também exemplifica a ambivalência que envolve a ideia de se 

tornar mãe: “Eu tive alguns períodos da minha vida que eu desejei muito um dia ser mãe. 

Tive os momentos que eu falava ‘muito B.O. [gíria que significa “problema”] aqui nesse 

Brasil, não tem condição de ter um filho’ (risos) [...]. Então, ao mesmo tempo que 

passava pela cabeça, não passava [grifo nosso]”. (Isadora, E.1).  

 Karla, que havia sofrido um aborto espontâneo pouco antes de descobrir-se 

grávida novamente, relata os sentimentos intensos e ambivalentes relacionados à gestação 

atual: “a gente desejando muito a gravidez, mas dessa vez sem contar pra ninguém e... 

na ansiedade e no medo [grifo nosso]” (Karla, E. 1).  

Os desafios que a gestação e o puerpério inauguram na vida de uma mulher 

também podem contribuir para a coexistência de estados emocionais distintos durante a 
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transição para a maternidade, que envolvem as mudanças hormonais, corporais, e de 

rotina devido ao cuidado com o bebê. Sobre a gestação, Isadora conta que: 

Tem os momentos de você se sentir super cansada, tem os momentos de se sentir 

mais de boa, e tem os momentos que seu cansaço começa a ser proveniente [...] 

das dores que você sente, sabe. Então leva a uma indisposição, você fica com 

vontade de fazer, tipo... nada. [...]. Mas tem momentos que você tá com vontade 

‘uhu, up’. (Isadora, E.1). 

Marcela descreve o momento que estava vivendo durante os primeiros meses de 

vida do filho: “Tem sido muito gostoso, assim. Tem o lado do trabalho, a parte mais 

difícil, assim, cansativa, sono... O pior é a perda do sono, mas que agora também já tá 

bem mais tranquilo, mas no geral é muito gostoso. Eu tenho curtido muito.” (Marcela, 

E.1). Essa narrativa deixa clara a complexidade da vivência de transição para a 

maternidade, que envolve – além dos sentimentos positivos relacionados ao filho e ao 

papel assumido pela nova mãe – uma miríade de desafios que fazem parte da complexa 

trama afetiva relacionada à experiência vivida.  

Desafios que marcam a transição para a maternidade 

A transição para a maternidade é um período marcado por uma perspectiva de 

mudança nos papéis desempenhados pela mulher, e que envolve, portanto, adaptações e 

reajustamentos tanto na esfera psíquica quanto na social (Maldonado, 2013). Desde a 

gestação, são muitas as alterações corporais – físicas e hormonais – que a mulher 

experimenta (Simas et al., 2013) e que se unem às expectativas pessoais-coletivas acerca 

do que virá a partir do nascimento do bebê (Piccinini, 2008). Enquanto ainda estava 

grávida, Elaine já havia vivenciado um grande desafio que a convocou a voltar suas 

atenções para o cuidado consigo mesma e com o bebê: “eu também tive uma gestação de 



 

118 

 

alto risco, né, eu adquiri diabetes gestacional e adquiri também hipertensão. E aí eu tive 

que parar [grifo nosso] pra ter esse cuidado com ela” (Elaine, E. 1).  Gabriela também 

relata que a gestação inaugurou uma série de “preocupações”, antecipando os desafios 

futuros que enfrentaria com a chegada da filha: “tinham as preocupações tipo ‘e se eu não 

conseguir fazer as coisas que eu tenho que conseguir fazer?’. [...] eu me cobrava muito 

nesse sentido, tipo, ‘eu não tenho a opção de não conseguir ou não fazer, eu tenho que 

fazer, e minha filha depende de mim’.” (Gabriela, E.1). 

O puerpério aparece como um período de adaptação ao cuidado e atenção às 

necessidades da criança, além de dar continuidade a uma série de alterações hormonais. 

Gabriela conta que durante as três primeiras semanas após o nascimento da filha sentiu a 

repercussão emocional das mudanças hormonais e de rotina introduzidas com o 

puerpério: 

[...] eu ficava muito me questionando tipo ‘por que eu to me sentindo assim?’ 

Sabe? ‘Por que é que eu tô chorando?’ [...] E eu não sabia explicar, mas era uma 

vontade de chorar, assim, loucamente, era um sentimento de medo, tipo, não tava 

nada acontecendo, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo, sabe, tipo... ‘O 

mundo vai acabar’ (risos). ‘Eu to ficando louca, o mundo vai acabar’. [...] foi 

muito diferente, muito diferente do que eu imaginava. [...] Depois eu passei a me 

sentir melhor. (Gabriela, E.1) 

Silvana relata o que mudou na sua vida com a chegada do bebê: “Tudo (risos). 

Sono, alimentação... não tenho hora pra comer, não tenho hora pra dormir... tudo mudou.” 

(Silvana, E.3). Durante o primeiro mês após o nascimento da filha, Letícia disse estar 

“bem”, mas definiu seu estado atual como “sobrevivente”: “É... muito cansativo, assim, 

o que tá mais difícil é a questão do sono, né, que é uma restrição de sono muito grande, 

assim, né, então isso dificulta um pouco o ritmo da rotina, das coisas” (Letícia, E.3). 
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Na primeira entrevista, Elaine afirmou que o maior desafio na sua vida no 

momento era “cuidar dela [a filha]. Porque cuidar de criança não é fácil” (Elaine, E. 1). 

Dois meses depois, na segunda entrevista, continuava enfrentando algumas dificuldades 

nesse sentido:  

Os desafios são só me adequar às mudanças dela né, porque ela vai crescendo, aí 

vai apresentando as mudanças. Agora mesmo ela já começou a engatinhar, aí eu 

tenho que ficar atrás, com o cuidado de não mexer em coisas que não pode, né, 

tomada, fio... (Elaine, E.2).  

São muitos os aspectos que podem influenciar o modo como cada mulher 

vivenciará as mudanças que a chegada de um filho traz à sua rotina, principalmente 

fatores relacionados ao contexto social em que estão inseridas. Segundo Santos, Lopes e 

Botelho (2019), o processo de transição para a maternidade pode ser facilitado ou 

dificultado pelas condições da mulher e pelo contexto em que ocorre.  Gabriela, assim 

como Elaine e Silvana, assumem exclusivamente a responsabilidade pelos cuidados com 

os filhos, o que demanda uma grande disponibilidade. Na primeira entrevista, Gabriela 

relata como os cuidados com a filha ocupam sua rotina: 

[...] [a amamentação] é livre demanda né, então [...] tenho que estar sempre 

disponível pra quando ela quer comer. Aí às vezes ela fica um pouquinho no 

carrinho, aí eu vou, tomo banho correndo, como correndo, tipo pra tomar café, 

tudo assim né. Eu falei pra minha mãe ‘meu Deus, nunca mais eu consegui tomar 

um banho relaxante, nunca mais eu consegui saborear uma comida, é engolindo 

rápido, é tomando banho correndo...’ (risos).  (Gabriela, E.1) 

Na segunda entrevista, dois meses depois, Gabriela relatou que continuava 

dedicando bastante tempo da sua rotina à filha: “embora [...] ela vai fazer agora cinco 

meses, ainda é uma criança que demanda muito né, e ela tá muito apegada a mim, assim, 
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ela não fica muito tempo com minha mãe [...] eu tenho que ficar sempre pegando, o tempo 

todo.” (Gabriela, E.2).  

Para Cruz e Mosmann (2015), o ideal de dedicação extrema das mães 

contemporâneas e a total priorização dos filhos em detrimento de outros projetos e 

interesses ainda aparecem como uma incorporação da imagem de “supermãe” ou “santa 

mãe” construída desde o século XVIII. A dedicação extrema muitas vezes se revela com 

o relato de esgotamento e desgaste físico, mental e emocional (Strapasson & Nedel, 

2010), tanto na gestação quanto no puerpério e até mesmo em fases em que a criança já 

está mais crescida. 

Diante do que se espera da mulher enquanto mãe e da demanda extrema de 

cuidado que os bebês apresentam após o nascimento (Graça et al., 2011), há a necessidade 

de abdicar de muitas coisas, que podem ser percebidas também como grandes perdas 

(Piccinini et al., 2008).  No estudo de Santos et al. (2019), os autores classificam como o 

“lado obscuro” da maternidade os discursos das participantes em que esteve presente o 

foco total nos cuidados com o filho. São relatados em outros estudos também mudanças 

de hábito dos casais, como por exemplo, a diminuição da frequência de relações sexuais, 

tendo como um dos fatores causais a necessidade constante de cuidar do bebê. Outras 

abdicações são concernentes aos gastos financeiros, pois são mencionadas alterações no 

orçamento visando uma melhor qualidade de vida da criança (Piccinini et al., 2008).  

Segundo Santos et al. (2019), o medo de se prejudicar no trabalho devido à 

dedicação com os filhos também pode estar presente durante o período de transição para 

a maternidade, sendo a carreira profissional um aspecto de realização e possibilidade de 

autonomia financeira para muitas mulheres. Para Gabriela, a necessidade de se dedicar 

aos cuidados com a filha se coloca como uma dificuldade na execução das tarefas da 
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faculdade, principalmente no modelo de ensino à distância em que as atividades de estudo 

são realizadas exclusivamente no ambiente doméstico. 

Na primeira entrevista, Gabriela conta que estava “super desestimulada porque 

não tava conseguindo fazer um curso online... conseguindo fazer nada assim e tal, né? Da 

faculdade. Acompanhar nada.” (Gabriela, E.1). Na segunda entrevista, continua 

apontando o estudo na faculdade como um “desafio”, e conta que pegou menos matérias 

do que planejava para conseguir “dar conta” de realizar as atividades: “Porque é aquela 

coisa né, tem texto pra ler, tem aula pra assistir, tem questionário, tem atividade. [...] aí 

vou fazendo aos pouquinhos e vou conseguindo dar conta” (Gabriela, E.2). No entanto, 

ela relata que utiliza estratégias para conseguir realizar as atividades da faculdade, como 

aproveitar o tempo de sono da filha: “[...] quando ela dorme eu consigo fazer as coisas, 

consigo dar um jeito [...] antes eu [...] lavava o cabelo, fazia máscara na pele... Agora é 

‘vou ler um texto, vou ouvir uma aula, vou responder um questionário, fazer alguma coisa 

assim’” (Gabriela, E.2).  

Para Karla, os desafios do puerpério ultrapassam a dimensão da relação mãe-bebê, 

uma vez que as mudanças instituídas pela chegada do bebê dizem respeito a todo o 

sistema familiar: “o meu puerpério com a bebê, essa coisa de relação mãe-filha atual foi 

perfeito [...]. Só que o puerpério não é só mãe e bebê, é tudo. [...] E aí... aprender a lidar 

a ser mãe de duas pra mim foi um pouquinho complicado.” (Karla, E.2).  

No entanto, os desafios característicos da gestação, do puerpério e da transição 

para a maternidade como um todo podem ser intensificados por um cenário disruptivo 

que se instaura na vida de uma família, como é o caso da pandemia da Covid-19: “[a 

gravidez] foi muito desejada por mim, por meu marido, pela minha filha, inclusive que 

pediu loucamente. É... só que aí veio a outra coisa que a gente também não tava 

programando, que foi a pandemia” (Karla, E.1). A pandemia do novo Coronavírus foi um 
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evento que trouxe inúmeras repercussões na experiência de transição para a maternidade 

das participantes do estudo.   

Ruptura inesperada da experiência em curso: a emergência da pandemia da 

Covid-19 

Nesta seção será discutido de que modo a emergência da pandemia da Covid-19 

se apresenta para as participantes da pesquisa, rompendo com aquilo que era esperado 

pessoal-coletivamente a respeito da transição para a maternidade e inaugurando um 

cenário que difere, em muitos sentidos, daquilo que foi imaginado para esse marcante 

período da vida. 

A emergência da pandemia durante a transição para a maternidade 

Como discutido na seção “A transição para a maternidade como marco na 

trajetória pessoal das participantes”, a transição para a maternidade é percebida como um 

acontecimento pessoal e familiar significativo, que leva à prospecção de uma miríade de 

expectativas futuras – que vão desde a realização de ritos culturais como o chá de fraldas, 

ao momento do parto e a uma nova rotina familiar após o nascimento do bebê. Entretanto, 

a partir dos discursos das participantes, é possível identificar que essas expectativas foram 

subitamente atravessadas pelo evento inesperado da emergência da pandemia. Esta 

ruptura inesperada das expectativas pessoal-coletivas acerca da transição para a 

maternidade é descrita pelas participantes como um acontecimento que “jogou tudo por 

água abaixo” (Karla), “um susto muito grande” (Letícia), “motivo de pausa para tudo [...] 

de mudança, da nossa rotina”, “uma coisa que desestruturou a gente completo” e que 

“abalou a economia, abalou a educação [...] abalou a vida de todo mundo” (Isadora), 
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“quebrou as nossas pernas” (Karla), deixando-as “desnorteadas” (Silvana), sem 

“confiança de nada” (Isadora), por “não ter controle, por não saber o que fazer” (Karla).  

O relato de Isadora ilustra o grande desafio enfrentado pelas mulheres para lidar 

com esse acontecimento surpreendente que emergiu simultaneamente à transição para a 

maternidade em curso: “[...] quando eu me deparei grávida no meio de uma pandemia eu 

fiz “meu Deus”, acho que eu nem consegui talvez assimilar realmente o que tava 

acontecendo.” (Isadora, E.1) 

Para as mulheres que não planejaram a gravidez, o acontecimento da pandemia 

ampliou o desafio enfrentado por elas para se adaptar a essa importante transição 

desenvolvimental. Já para as mulheres que planejaram a transição para a maternidade, a 

pandemia dificultou ou impossibilitou a execução do planejamento pessoal-familiar, 

como a organização profissional anterior ao nascimento do bebê, a compra do enxoval ou 

a realização de ritos culturais como o chá de fraldas no formato tradicional (com a 

presença de familiares e amigos de modo presencial). Nesse sentido, as preocupações 

comuns às mulheres durante a transição para a maternidade – como o momento do parto 

e as mudanças no sistema familiar –, foram relegadas a um segundo plano por outras 

preocupações relacionadas à pandemia. A participante Isadora, que planejava se mudar 

durante a gravidez para ter o bebê na cidade que seu esposo estava morando no momento, 

precisou “dar um passo para trás” (Isadora, E.1) e cancelar – ao menos temporariamente 

– os planos da mudança. Isadora relata que: 

Se tornar mãe em um momento de pandemia é saber que além de todas as outras 

preocupações que são normais [...] é saber que existe um problema [...] que é o 

motivo da pausa de tudo da vida da gente [...]. Então é uma coisa muito grande, 

muito preocupante, né, porque a gente não sabe se... a gente não tem confiança 

de nada [grifo nosso]. (Isadora, E.1) 



 

124 

 

 A participante Karla, que é trabalhadora informal, enfrentou um grande desafio 

relacionado ao prejuízo financeiro causado pela pandemia. A diminuição no número de 

eventos que requisitavam a prestação do seu serviço de maquiadora e a preocupação com 

a contaminação durante a gestação foram fatores que contribuíram para que seu 

planejamento financeiro fosse bruscamente interrompido: 

[...] em termos de trabalho foi desesperador essa mudança em cima da hora, 

porque a gente tinha uma programação de que eu ia conseguir juntar uma grana 

nesse período, e já tinha juntado inclusive, uma grana pra comprar as coisas do 

parto e do enxoval, e essa grana teve que ser toda deslocada pra pagar as contas 

porque... foi tudo zerado de uma hora pra outra em termo financeiro, né. E isso, 

emocionalmente falando, mexeu bastante. (Karla, E.1) 

As narrativas das participantes deixam clara a característica de ruptura da 

experiência de pandemia com relação àquilo que era esperado e imaginado para o curso 

da transição para a maternidade. Para Zittoun (2006), uma experiência disruptiva exige, 

no fluxo do tempo, uma reorganização do self, demandando, usualmente, a transformação 

de três aspectos da experiência humana: redefinições ou transformações identitárias, 

aprendizagem, e produção de sentido (Zittoun, 2015). Esse é o período de transição, no 

qual a construção de novos significados mobiliza recursos tanto da cultura coletiva quanto 

da cultura individual – que vão favorecer o movimento imaginativo, viabilizando novas 

significações. Ou seja, para além da transição para a maternidade, essas mulheres 

enfrentam a transição marcada pela necessidade de readaptação que a pandemia inaugura 

em suas vidas. 
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Significados construídos para a pandemia da Covid-19 

Durante as entrevistas, foi perguntado para cada uma das participantes sobre o que 

a pandemia do novo Coronavírus significa para elas, com o objetivo de identificar os 

significados atribuídos para esse evento a partir de diferentes pontos de vista. 

Nas narrativas de Isadora e de Karla foi possível observar uma perspectiva de que 

a pandemia veio para trazer uma “renovação” (Karla), um “reinvento” (Isadora) a partir 

de “uma mudança no planeta inteiro” (Karla). Ambas as participantes ressaltaram a 

necessidade de adaptação das formas de trabalho como uma “repaginada” (Karla), 

prejudicando boa parte da população, mas que, segundo elas, trouxe a possibilidade de 

que outros trabalhadores acabassem “se reerguendo por conta da pandemia [...] e usando 

disso pra começar um novo negócio” (Isadora). 

As narrativas de Isadora e Karla também convergem ao mencionar o número de 

nascimentos de bebês durante o período da pandemia em contrapartida ao grande 

quantitativo de óbitos decorrentes de agravamentos da Covid-19: 

[...] a sensação que eu tô tendo [...] é que tem muita criança nascendo agora. E 

muita gente engravidando nesse período, sabe? [...] E tá morrendo muita gente. E 

principalmente o que? Idosos. É o número maior de mortes. Então assim, é como 

se fosse uma renovação da população, é o que eu tenho acreditado [grifo nosso] 

[...]. (Karla, E.2). 

Nesse sentido, Isadora diz que “ainda bem que tem gente pra poder nascer com 

essa quantidade de gente que morreu [...]” (Isadora, E.1).  

Karla destaca, ainda, que a pandemia trouxe uma “[...] Reconexão, ficar mais em 

casa com as pessoas, com a família”, algo que ela considera uma “mudança importante” 

e que “estava precisando” (Karla, E.2). No entanto, a participante não deixa de ressaltar 

o lado trágico desse contexto pandêmico: 
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Teve muita coisa ruim? Teve. Teve muita gente morrendo, teve muita situação 

difícil [...] fico imaginando as pessoas que tiveram realmente em UTIs e não 

podiam ter contato com familiares, isso deve ter sido realmente muito mais difícil, 

eu não tô nem de longe diminuindo a dor dessas pessoas. (Karla, E.2). 

As participantes Gabriela e Letícia dão mais destaque às consequências negativas 

que a pandemia da Covid-19 trouxe para a população, ressaltando que esse é um período 

“péssimo, muito restritivo, muito dolorido” (Letícia, E.3), um momento de “muita 

dureza” (Letícia, E.3) e marcado por “tragédia, miséria e desgraça [...]” (Letícia, E.3). 

Para essas participantes, por mais que estejam conseguindo encontrar meios de lidar com 

esse cenário, não seria possível enxergar um lado bom da situação: 

Não consigo ver lado bom com tanta gente morrendo, com tanta gente perdendo 

familiar, amigos e tal, eu acho que infelizmente aconteceu, a gente tá tendo que 

lidar, mas não consigo ver o lado bom, assim. Acho que a gente meio que se 

adaptou, né, tipo, eu posso estar mais próxima da minha filha e tal, mas são as 

circunstâncias. Se não fosse pela pandemia eu estaria do mesmo jeito [...] não 

necessariamente precisa ter uma pandemia pra que eu consiga estar mais perto 

dela [...]. (Gabriela, E.3). 

Letícia, que é psicóloga e atua em um hospital que recebe pacientes vítimas de 

agravamento pela Covid-19, afirma que esse é um momento de “muitas perdas”, tanto de 

objetos quanto de relações, e que “a marca fica”, pois “ninguém tá passando por um 

momento como esse em tranquilidade” (Letícia, E.3). A participante diz que por ser da 

área da saúde e saber dos desdobramentos e das “marcas da tragédia e da gravidade 

clínica” (Letícia, E.1) talvez tenha maior dimensão do contexto, e nesse sentido afirma: 

Acho que a gente não pode tornar uma desgraça uma coisa positiva [...] lidar com 

tragédias, com perdas abruptas, com distanciamento do outro, isso pra mim é 
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aterrorizante [...]. Lógico que isso faz pensar em muitas coisas, né, enfim, uma 

outra situação de saúde, uma outra configuração de vida, mas eu não tenho como 

pensar de que a gente pode romantizar esse processo [...] sigo nesse processo de 

sustentar esse período, assim, né, de conseguir passar por ele. Mas falar de que o 

que é que teve de bom nisso, assim, nada, nem uma linha. (Letícia, E.1). 

Para Elaine, “a pandemia do novo Coronavírus veio pra revelar muitas coisas”, 

porque ela diz que sentiu “que seria um pouco de mudança no pensamento das pessoas” 

e que elas estariam “mais preocupadas umas com as outras, mais protetoras, e um pouco 

temendo a Deus”, porém afirma estar vendo que na verdade “não tão nem aí” e que 

algumas atitudes de quem está “lotando praias, bares, festas” acabam prejudicando 

aqueles que – como ela – estão tomando “todos os cuidados”. Elaine conclui que “a 

pandemia do Coronavírus é uma revelação pra mostrar o que é que as pessoas são, o que 

é que elas fazem da vida, como é que elas pensam, e o quanto ainda estamos retrógrados 

nessa questão de sentimento e se preocupar com o outro” (Elaine, E.3). 

Silvana, por sua vez, diz que para ela a pandemia “serve muito de aprendizado”, 

pois pensa que “o Coronavírus tá aí pra a gente aprender também a se cuidar, se valorizar 

[...], a ter mais autocuidado”, mas afirma que “é o que as pessoas não tão tendo, 

infelizmente”. Nesse sentido, a participante também ressalta a negligência de parte da 

população quanto aos cuidados com a pandemia, alegando que “no início o povo levava 

mais a sério, agora nem tanto, tanto que tá vindo uma segunda onda né, o pessoal não tá 

nem se importando”, e que por conta da banalização do vírus ele estaria “vindo com mais 

força ainda” (Silvana, E.3).  

Outro aspecto ressaltado por participantes como Sandra e Letícia foi o impacto 

econômico sofrido por boa parte da população como um marco importante da pandemia. 
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Para Sandra, o significado da pandemia está diretamente atrelado às suas repercussões 

sociais, como o aumento da desigualdade: 

Essa pandemia significa... é... trouxe muitas desigualdades, foi mais notório as 

diferenças econômicas [...] desde a questão alimentação até a questão saúde, nessa 

pandemia nós pudemos notar as diferenças. [...] Pra mim o que marcou essa 

pandemia são as diferenças sociais que foram mais visíveis. (Sandra, E.2). 

Sobre a crise econômica decorrente do alastro da Covid-19, Letícia aponta um 

recorte de classe no discurso que prioriza pontos positivos da pandemia em detrimento de 

seu impacto social diante de um cenário marcado por “miséria” “fome” e “perdas”:  

Eu acho que, assim, se alguém parou aí pra refletir durante tudo isso, ótimo, né, 

se agregou algo na vida do outro, que bacana. Mas assim, colocar isso como 

primeira instância... eu acho um discurso muito classista mesmo, assim, de um 

privilégio [...]. Porque a gente não vai escutar do preto pobre falar isso, né? 

(Letícia, E.3). 

A participante complementa ainda: 

Eu fico pensando que às vezes é um projeto político [...] uma necropolítica, sabe, 

um projeto que é pra você tirar o positivo disso pra você esquecer de... de olhar 

pra a desgraça, né, aquilo que... não vão resolver de forma nenhuma. (Letícia, 

E.3). 

 

A ambivalente experiência da maternidade em um contexto de pandemia 

A partir das narrativas das participantes do estudo, pode-se constatar que os 

desafios desenvolvimentais da transição para a maternidade foram abruptamente 

intensificados com o inesperado advento da pandemia da Covid-19, que rompe 
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radicalmente o cotidiano, forjando um cenário de incertezas, doença, perdas, luto e morte, 

além da ampliada percepção de imprevisibilidade em relação ao futuro. Para as mulheres 

entrevistadas, o acontecimento da pandemia consistiu em uma ruptura não normativa das 

suas trajetórias de vida, representada por signos como “desestruturação”, “desabamento”, 

“quebra”. Isto é, provocou uma experiência subjetiva complexa e intensamente afetiva de 

ruptura em relação ao que era esperado acontecer. Esses campos de significação 

relacionados à emergência da pandemia possuem qualidade afetiva, sendo o fluxo de 

emoção caracterizada pelo medo intenso (do contágio, da própria morte, da perda do 

bebê) e, de forma interrelacionada, por uma forte ansiedade (expectativa apreensiva do 

futuro) – acompanhada de respostas fisiológicas tais como taquicardia, dispinéia, insônia, 

entre outros. Vale destacar que devido à sua qualidade difusa, esses campos afetivos 

resistem às tentativas verbais de descrição precisa (Valsiner, 2007/2012).  

Nessa seção, serão discutidos os aspectos que os discursos das participantes 

permitiram observar a respeito da ambivalente experiência de se tornar-mãe em um 

contexto pandêmico, unindo os desafios inerentes dessa transição desenvolvimental às 

implicações práticas e subjetivas que a pandemia inaugura na vida da população. 

Tornar-se mãe em uma pandemia: Campo afetivo-semiótico marcado pela 

percepção de vulnerabilidade 

A partir dos relatos das participantes foi possível perceber que o cenário de 

pandemia intensificou os desafios que a transição para a maternidade inaugura na vida de 

uma mulher. Ao serem perguntadas sobre o significado da experiência de se tornar mãe 

em um momento de pandemia, algumas participantes definiram como algo “cansativo” 

(Elaine) e “exigente” (Letícia), principalmente pelo fato de não poderem contar com uma 

rede de apoio para dividir os cuidados com a criança e pela impossibilidade de sair de 
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casa para realizar atividades de lazer, causando por vezes “uma sensação de monotonia” 

(Elaine).  

Em meio às dificuldades enfrentadas durante a transição para a maternidade em 

um momento de pandemia, foi possível identificar a intensificação do caráter ambivalente 

da experiência vivida a partir dos relatos das participantes. Há, desse modo, uma 

sobreposição de momentos críticos à trajetória desenvolvimental (a transição para 

maternidade e o enfrentamento de uma pandemia), o que ampliou significativamente os 

desafios inerente a ambos os eventos. Gabriela, que descreve o momento de tornar-se mãe 

em uma pandemia como “loucura total”, não planejou a gravidez, e seu relato ilustra como 

a pandemia deu uma nova tonalidade ao grande desafio de adaptação à maternidade: 

[...] eu nunca me imaginei sendo mãe, piorou numa pandemia. [...] duas coisas 

muito novas, muito loucas, assim, acontecendo juntas. Então foi uma caixinha 

de surpresas todos os dias, assim, sabe. Tinha dias que eu acordava me sentindo 

de boa, no mesmo dia às vezes já mudava, já tava chorando desesperada, assim, 

louca, querendo sair pra fazer qualquer coisa, tipo, ver gente e tal, nos outros já 

me conformando, achando “ok” estar em casa de boas e tal. (Gabriela, E.3). 

A ambivalência de sentimentos pode ser um fator que gera dificuldade em atribuir 

um significado unívoco a essa experiência, como exemplificado pela fala de Isadora 

(E.1): “eu não sei se é bom ou se é ruim tá grávida no meio de uma pandemia, porque 

você pensa, fica com a cabeça preocupada, mas tipo, fica com a cabeça preenchida né, 

porque você tá com aquele evento ansioso, maravilhoso, momento de grande espera”. 

Karla define a experiência de se tornar mãe em uma pandemia como algo “caótico”, 

“desafiador” e que envolve muitos sentimentos diferentes:  
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[...] é um misto de alegria, porque a maternidade traz as alegrias, uma montanha-

russa de emoções do puerpério, junto com mil preocupações, mil cautelas, medo... 

Porque aí tem pessoas que a gente ama do grupo de risco, pessoas que a gente 

conhece que se contaminam e a gente fica na apreensão, né... (Karla, E.3). 

Nesse sentido, os principais sentimentos descritos pelas participantes em relação 

à emergência da pandemia no momento de gestação ou puerpério consistiram no medo 

do contágio e da morte de si mesmas e de seus bebês, como relata Gabriela (E.1): “[...] 

além das questões do puerpério em si, sabe, hormonais e tudo mais, ainda tinha esse medo, 

de tipo, de ficar doente, medo de sei lá, de Daniela ficar doente, de alguém aqui da minha 

casa ficar doente... E aí foi complicado”. A ansiedade experimentada pela participante 

esteve muitas vezes acompanhada de sintomas físicos: “eu comecei a ter muita crise de 

ansiedade. Eu não dormia, eu tinha muita arritmia, eu sentia muita falta de ar” (Gabriela, 

E.1). Elaine também descreve seu sentimento com a chegada da pandemia no Brasil, logo 

após o nascimento de sua filha: 

Quando chegou esse vírus, de forma total, no início eu fiquei com medo, eu fiquei 

meio psicótica. Tudo que eu comprava não passava da porta sem antes lavar, 

álcool, Q-boa, álcool de novo, sabão. Eu não saía, eu não tinha coragem de abrir 

a porta, tinha medo mesmo de abrir a porta. (Elaine, E.1). 

O campo afetivo-semiótico marcado pelo medo de contaminação foi intensificado 

por uma percepção de vulnerabilidade das participantes devido à noção socialmente 

construída e pessoalmente internalizada de que as gestantes faziam parte do grupo de 

risco associado à Covid-19 – o que foi amplamente divulgado pelas mídias de massa a 

partir de notícias sobre mortes de gestantes no Brasil. No período em que foram iniciadas 

as entrevistas - em julho de 2020 - o número registrado de mortes de gestantes ou 
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puérperas pela Covid-19 no Brasil era 3,4 vezes maior do que o total de óbitos maternos 

relacionados ao vírus em todo o mundo (Takemoto et al., 2020). O relato de Sandra ilustra 

como os desafios de enfrentamento à pandemia foram intensificados pela autopercepção 

de vulnerabilidade da participante diante da doença: 

É um desafio muito grande (risos). É um desafio porque é como se fosse o fim do 

mundo... como se tudo fosse desabar ao mesmo tempo [...]. E o que mais me 

deixava traumatizada naquele momento de gestação era abrir a TV e ver [...] 

mulheres grávidas que pegaram a Covid e entraram em estado de coma. (Sandra, 

E.1). 

No caso de Elaine, o receio de contaminação e o sentimento de vulnerabilidade 

diante do vírus foram agravados por fazer parte de mais um grupo de risco: “eu ainda 

tenho muito medo, muito medo mesmo. Até porque eu sou grupo de risco, eu sou 

asmática.” (Elaine, E.2).  

Para Sandra, o significado da experiência da maternidade durante a pandemia está 

diretamente ligado ao “cuidado”, uma vez que além da preocupação com relação a si 

mesma também há o medo de que um dos seus filhos adoeça. Assim, ser mãe na pandemia 

significa, para a participante, atenção e cuidados redobrados:  

[...] É uma mistura de emoção e muitos cuidados até nesse momento, e muita 

alegria, porque graças a Deus tá tudo bem. [...] ser mãe nesse momento é tomar 

muito cuidado e cuidar das crianças para que não se contaminem. Então eu posso 

resumir que é um momento de cuidados intensivos mesmo. (Sandra, E.3). 

O medo do contágio e das repercussões que o vírus pode causar em caso de 

adoecimento acaba gerando fantasias que intensificam a ansiedade das participantes. 
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Gabriela buscou uma forma de amenizar o sofrimento ligado à apreensão com relação ao 

vírus através da redução do acesso às informações acerca da pandemia:  

Parei de assistir televisão [...] todo dia que eu assistia que via um caso “ah uma 

mãe, uma grávida, um bebê que teve” [...] eu só conseguia pensar tipo “se eu pegar 

e eu não puder ficar com Daniela? Se Daniela pegar e tiver que se afastar de mim 

[...] tiver que ficar no hospital e eu tiver que ficar em casa?”. Aí eu ficava louca 

(risos). (Gabriela, E.1). 

Portanto, destaca-se, nesse sentido, o campo afetivo-semiótico relacionado à 

emergência de significações de si sob o signo de vulnerabilidade, cuja principal tensão 

que a mulher gestante experimenta tem a ver com o senso de proteção <> desproteção. 

Estar gestante em meio a uma pandemia coloca as mulheres e seus bebês em uma especial 

condição de vulnerabilidade, no sentido de que o contágio pela Covid-19 tem maior risco 

de evoluir para o agravamento dos sintomas e, até mesmo, a morte.  Sob o signo da 

vulnerabilidade, houve a emergência de um campo afetivo dominado pelo medo e 

ansiedade de sair de casa – considerado um lugar de proteção – e encontrar o outro – 

possível transmissor do vírus.  

No entanto, o campo afetivo-semiótico ligado à transição para a maternidade 

durante a pandemia foi marcado por outros aspectos além da ambivalência de sentimentos 

e do medo de contaminação. Para Silvana, apesar das dificuldades enfrentadas com o 

cenário de pandemia, a gravidez possibilitou que ela despendesse maior cuidado e 

precaução com relação ao vírus:  

[...] ao mesmo tempo que foi ruim porque eu tive muitas privações [...] eu acho 

que foi um ano tão... tão maravilhoso, mesmo com a pandemia. Eu consegui ficar 
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em casa, sabe, eu me priorizei muito, eu tive esse autocuidado comigo, pela 

gestação, sabe? Acho que se eu não tivesse gestante eu estaria na rua mesmo, 

sabe?  [...] eu estaria banalizando igual às outras pessoas [...]. (Silvana, E.3). 

No período de pandemia e de distanciamento social, Karla também afirma ter tido 

mais tempo de se dedicar à casa e aos cuidados com o bebê e consigo mesma, além de ter 

se aproximado mais do marido e da filha mais velha. Segundo ela, a ausência de eventos 

– e consequentemente da contratação do seu trabalho como maquiadora – deu a ela a 

oportunidade de ocupar seu tempo com a gestação, uma vez que em um contexto 

“normal” ela diz que teria dificuldade de “negar trabalho”: “eu acabo me dedicando 

demais ao trabalho, não consigo muito frear, sabe? E assim, esse freio veio de uma 

maneira involuntária, pra que eu pudesse curtir um pouco mais a gestação de uma forma 

mais calma” (Karla, E.1). Para a participante, os cuidados com a saúde foram 

intensificados durante a gestação no período de pandemia: 

Talvez se eu tivesse trabalhando eu não tivesse tendo tanto tempo pra me dedicar 

à meditação, a fazer um pilates, a fazer uns exercícios com a bola, a me preparar, 

a me cuidar tanto quanto eu tenho me cuidado. Assim, minha alimentação nunca 

esteve tão boa na vida [...] exatamente por conta que existiu o medo do vírus, 

então a gente aumentou tudo de nutritivo que a gente podia ter pra poder aumentar 

a imunidade [...]. (Karla, E.1) 

Para Elaine (E.3), se tornar mãe em uma pandemia “foi uma sorte” por ter 

conseguido passar mais tempo com a filha, “conviver” e ter uma “maior aproximação” 

com ela. Quando perguntado se haveriam pontos positivos da experiência da transição 

para a maternidade nesse cenário, a participante respondeu: 
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o amor... é muito positivo esse amor. Porque é muito forte, é muito bonito, é único, 

é exclusivo...[...] tem mais negativo do que positivo. A gente preso é ruim, e o 

medo toda hora ‘meu Deus, minha filha pode pegar esse negócio, meu Deus’. Mas 

de positivo tem o tempo mais de ficar perto dela, né... Porque foi, na verdade, com 

a pandemia, é... que ela ficou exclusiva. (Elaine, E.1). 

A possibilidade de passar mais tempo com o bebê também foi descrita por 

Gabriela como um fator positivo da transição para a maternidade no período de pandemia, 

uma vez que a participante conseguiu “amamentar ela por livre demanda por mais tempo” 

(Gabriela, E.1), o que a “conforta”. A participante também diz que fica “mais tranquila” 

por saber que o período de pandemia possibilitou que ela e a filha estejam estabelecendo 

um bom vínculo: “[...] o vínculo dela comigo tá sendo tipo, muito forte, sabe? O vínculo 

que a gente tá estabelecendo, porque é eu e ela o tempo todo” (Gabriela, E.1).   

No caso de Isadora, a pandemia durante a transição para a maternidade foi “a 

melhor pior coisa que já aconteceu na vida de alguém” [grifo nosso] (Isadora, E.1), 

pois apesar dos desafios inaugurados com esse cenário, a necessidade de ficar em casa 

trouxe alguns benefícios: “ficar em casa era ótimo, eu não precisei comprar roupa, né, 

tipo, não precisei andar de ônibus” (Isadora, E.1). Além disso, a participante relata que 

passar pela gestação em um contexto diferente (sem pandemia) “seria completamente 

diferente” e “um pouco difícil”, pois sentiria mais falta de sair e de fazer atividades 

impossibilitadas durante a gravidez:  

[...] talvez os lugares que eu tivesse teriam bebida e consequentemente eu gosto 

de tomar uma cerveja, então [...] ver meus amigos todos bebendo. [...] talvez seria 

um pouco difícil. Então eu penso “ok, tá todo mundo em casa”, então não to 

sofrendo porque tô vendo as pessoas fazendo as coisas que eu queria tá fazendo 
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[...]. Eu acho que se eu tivesse acesso às coisas que eu gosto mais, eu taria sofrendo 

mais pela falta delas. (Isadora, E.1). 

A participante Letícia, no entanto, ressalta não conseguir atribuir um significado 

positivo para a experiência de transição para a maternidade durante o contexto de 

pandemia, uma vez que para ela é “tudo muito duro, muito ansioso, muito ambivalente” 

(Letícia, E.1), o que se relaciona com sua percepção de vulnerabilidade enquanto gestante 

– intensificada pela noção de que muitas mulheres tiveram desfechos negativos graças à 

Covid-19 durante a gravidez. No entanto, ela afirma ter sido possível passar por essa 

transição desenvolvimental de modo a se relacionar afetivamente de modo positivo com 

seu novo papel de mãe: 

[...] foi um momento muito especial pra mim, né? De gestação, de primeira filha, 

de construir minha maternagem nesse processo, então assim, isso não perdeu pra 

mim, isso foi construído e eu dei conta de manter genuinamente esse sentimento 

e esse momento. Mas eu penso que muitas pessoas não conseguiram, né? Eu penso 

que muitas mães perderam seus filhos, muitos partos prematuros, muita morte 

fetal... (Letícia, E.3). 

A diferenças entre a experiência vivida e a experiência esperada ou imaginada 

da gestação e puerpério 

A experiência de transição para a maternidade é permeada por uma série de 

expectativas pessoais e coletivas relacionadas à gestação, ao parto, ao puerpério e aos 

primeiros meses de vida do bebê. No caso das participantes da pesquisa, boa parte daquilo 

que se esperava sobre esse período foi bruscamente interrompido ou modificado pelas 

circunstâncias da pandemia. A estratégia do distanciamento social como uma das 

principais recomendações governamentais, da mídia e dos profissionais de saúde resultou 
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em um afastamento de pessoas significativas durante esse período, além da 

impossibilidade de frequentar espaços externos ao lar com tranquilidade. Segundo 

Winnicott (1961/2005), uma das funções maternas é apresentar o mundo ao bebê, tarefa 

que ficou restrita aos objetos que faziam parte do ambiente doméstico das famílias. Nesse 

sentido, sobre os primeiros meses da filha, Elaine diz que “esperava que fosse uma outra 

realidade” (Elaine, E.1), pois se não fosse a pandemia poderia frequentar mais a casa da 

tia e estar perto do irmão e de amigos:  

eu imaginaria que [...] não teria esse vírus [...] eu levaria ela pra conhecer as 

pessoas, conhecer o mundo [grifo nosso], né. Não ficar presa [grifo nosso] como 

ela tá hoje, nessa redoma. Imaginaria estar perto das pessoas que a gente gosta, 

né. Mas aconteceu o contrário. (Elaine, E. 1). 

É possível perceber, a partir da narrativa de Elaine, o modo como a participante 

constrói significado para o isolamento: marcado por palavras que se relacionam a prisão, 

em uma “redoma”, ou seja, pela impossibilidade de circular livremente com a filha em 

outros ambientes, e pela distância de pessoas importantes.  

Marcela também aponta como a principal incongruência entre a experiência vivida 

e aquela que havia imaginado para o momento de transição para a maternidade a ausência 

de pessoas significativas para dar apoio ou para estar perto nesse período: “Acho que é 

mais essa parte de não ter auxílio nem presença dos avós, da família, visita dos tios e 

pessoas perto, assim. É o que mais tem mudado, eu acho.” (Marcela, E.1). Além disso, 

também lamenta a “limitação do espaço físico” do ambiente doméstico nos primeiros 

meses de desenvolvimento do bebê: “E a outra coisa é ficar em casa, ele conhece essas 

quatro paredes (risos) e só. É... não vai pra a rua, não vê bicho, não vê gente, não vê 

ninguém, né.” (Marcela, E.1). Ao mostrar os registros fotográficos realizados para a 

photovoice, Marcela afirma: “o meu resumo seria ficar em casa (risos). Todas as fotos são 



 

138 

 

a gente em casa. Então, assim, ele aprendendo a engatinhar em casa, comendo pela 

primeira vez... tudo foi feito em casa” (Marcela, E.3). Nesse sentido, ela afirma o caráter 

disruptivo e inesperado da experiência da maternidade nesse cenário: 

A gente jamais imaginou ficar tanto tempo isolado, né, assim, sem família, sem 

ajuda, sem sair pra passear. [...] Eu jamais imaginei o comecinho da infância dele, 

né, ser assim. Mas estamos adaptando a isso [...] eu achei que a gente já iria pra a 

praia, já... passearia no parque (risos) [...]. Mas... tem sido do jeito que dá pra ser. 

(Marcela, E.2). 

Marcela afirma, ainda, que tem sentido a necessidade de se mudar, e que a 

pandemia tem influenciado na escolha de um novo local para morar: “eu vejo mais uma 

casa, com espaço, um terreno (risos). É... não sei se eu já pensaria nisso, mas agora é 

ainda mais forte essa vontade de ter um pouco mais de espaço para ficar em casa. Talvez 

isso seja significativo.” (Marcela, E.2). 

Karla também relata que “imaginava que seria completamente diferente” (Karla, 

E.1) e que já “tinha feito um monte de programação” (Karla, E.1) para o período de 

gestação, que foram atravessadas pelo cenário de pandemia – incluindo o planejamento 

financeiro: “Comprar coisinhas do enxoval à distância pela internet nesse período piorou 

ainda, porque era tipo assim, coisas simples como touquinha, luva, meia, que são 

baratinhas, a gente encontrava tipo o frete três vezes o valor do produto.” (Karla, E.1). 

Ela ressalta ainda entre as mudanças impostas pela pandemia “o fato de não poder estar 

junto [grifo nosso], o fato de não poder fazer o chá, o fato de não poder fazer um ensaio 

[fotográfico] [...]” (Karla, E.1).  

Para Sandra, o cenário de pandemia durante a gravidez foge daquilo que seria o 

esperado, uma vez que ela diz que: “queria ter uma gestação mais tranquila, sabendo que 

não corro nenhum risco de apanhar nenhuma doença” (Sandra, E.1). Letícia também 
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sinaliza que a preocupação com a Covid-19 acaba tomando um lugar de destaque na sua 

rotina, em detrimento de outras questões relacionadas à gravidez e à chegada do bebê: 

“era pra eu tá preocupada com o quartinho dela, com as coisas pra comprar, o que é que 

falta, o que é que tem na lista, e eu tô preocupada no sentido da higienização das coisas” 

(Letícia, E.2). 

Silvana afirma que se não estivesse em um contexto de pandemia sua vida estaria 

“bem mais tranquila”: “[...] se não tivesse a pandemia eu taria indo numa praia, estaria 

indo pra a casa de outras pessoas, sabe, pra não ficar sozinha. Estaria trabalhando. [...] 

com a pandemia, ninguém pode visitar ninguém, ninguém pode sair, ninguém pode fazer 

nada.” (Silvana, E.1). O trabalho aparece como outra atividade impossibilitada para 

Silvana durante a gravidez no período de pandemia: “Eu sempre tive costume de trabalhar 

e sempre me adaptei a isso. Então ficar sem trabalhar tá... tá sendo muito chato. Eu 

entendo que é a situação, que eu também não posso estar me expondo.” (Silvana, E.1). 

A tensão entre proteção e vulnerabilidade do bebê no corpo materno 

O contexto pandêmico, a disseminação de notícias sobre as diversas formas de 

contágio, o grande número de infectados e de mortes e a percepção de vulnerabilidade 

das gestantes alterou o conceito de proteção da mulher em estado gravídico-puerperal, 

uma vez que o corpo materno - antes percebido como ambiente seguro e que protege e 

possibilita o desenvolvimento do feto - nesse cenário suscita um intenso medo de ser fonte 

de contaminação para o bebê. A mulher que gesta vê-se impedida de isolar de seu(sua) 

filho(a) de si mesma, portanto se colocar em risco de contaminação pelo novo 

Coronavírus é também colocar em risco a vida em seu útero: 

Vivendo todas essas novidades junto né, essa perspectiva de maternidade, essa 

perspectiva de pandemia, né... muito assustadora [...] o risco de contaminação 
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[...] isso não me assustava até eu perceber que... é... eu tenho alguém dentro de 

mim que precisa de suporte, que precisa de cuidado, e que qualquer coisa 

diferente que aconteça pode fragilizar muito ela, então... isso me assustou 

muito, assim, né, não ter controle sobre esse momento e pensar que é uma 

contaminação em milésimo de segundos [grifo nosso] [...]. (Letícia, E.1). 

Para Isadora, as notícias sobre o número de infecções pelo novo Coronavírus em 

recém-nascidos ampliou a percepção de vulnerabilidade a que o bebê já está sujeito antes 

mesmo do nascimento:  

[...] Surgiu um período assim de medo [...]. Teve um caso de um hospital daqui 

de Salvador que a pediatria, a maternidade do hospital [...] os recém-nascidos 

tavam todos infectados, fiz ‘meu Deus do céu, o menino já pode nascer com 

alguma coisa’ [grifo nosso] [...]. (Isadora, E.1). 

Portanto, é possível observar a presença da ambivalência na experiência corporal 

da gravidez: o corpo feminino, que abriga o bebê em desenvolvimento e que deveria 

protegê-lo, pode também ser o transmissor de um vírus que ameaça a sua integridade. 

Esse aspecto está também ligado ao campo afetivo-semiótico sob o signo da 

vulnerabilidade, cuja principal tensão tem a ver com a ideia de “proteção <> 

desproteção”.  

As preocupações relacionadas à possibilidade de contágio dos bebês não se 

restringiram ao período de gestação das participantes da pesquisa. Mesmo durante os 

primeiros meses de vida após o nascimento dos filhos, muitas mulheres afirmaram que os 

cuidados e a precaução com relação ao vírus continuam, principalmente pelo medo que o 

bebê se contamine, como pode ser visto na fala de Karla de que “a preocupação é mais a 

bebê mesmo” (Karla, E.3). Gabriela, afirma reduzir ao máximo o contato próximo da 

filha com outras pessoas para evitar uma potencial transmissão do vírus: “Só eu carrego 
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Daniela, minha mãe uma vez ou outra, assim. Sabe? [...] Pra evitar mesmo muito contato 

nesse período.” (Gabriela, E.1). Para essa participante, o medo da filha se contaminar está 

relacionado ao sistema imunológico percebido como mais frágil e pela impossibilidade 

da criança comunicar verbalmente o que está sentindo, caso adoeça:  

É porque, tipo assim, é uma criança, né. [...] ela nem fala, então se ela sentir uma 

dor eu nem sei, sabe, tipo assim, e eu sou mãe de primeira viagem, qualquer coisa 

assim eu já fico louca, quando toma vacina que tem reação... eu falto surtar. (....) 

aí eu fico pensando ‘meu Deus, imagine essa criança doente, eu acho que eu 

surto’. Porque eu não vou saber o que ela tá sentindo, o que é que eu vou fazer, e 

tal. Então meu medo principal, assim, é ela, sabe? Eu acho que tipo assim, tá muito 

pequena, ainda não tomou todas as vacinas, o sistema imunológico ainda não ta 

tão... né, então não sei... como é muito novo, né. (Gabriela, E.3). 

Conforme a literatura sobre o tema, durante os primeiros meses de vida, a criança 

(ainda muito imatura) necessita extremamente de cuidado e proximidade do cuidador 

principal - no caso das participantes da pesquisa, as mães. O conceito de 

“exterogestação”, cunhado pelo antropólogo Ashley Montagu, sugere que parte da 

gestação do bebê humano é conduzida fora do útero (Almeida & Lopes, 2018). Desse 

modo, a tensão entre a percepção de “proteção <> desproteção” que a mãe proporciona 

ao bebê se estende para além da vivência intrauterina, uma vez que a possibilidade de 

contágio dessa mulher durante os primeiros meses de vida do bebê pode acarretar em uma 

contaminação da criança. Nesse sentido, Silvana afirma que apesar da exaustão ligada à 

restrição do contato social, evita sair de casa para proteger o filho:  

Claro que quero muito sair, quero muito aproveitar, até porque, ave Maria, não 

aguento mais ficar em casa, porém eu tenho que ter essa responsabilidade de que 
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o sistema imunológico dele é totalmente diferente do meu, então algo que pra mim 

pode ser super simples, pra ele não é. (Silvana, E.3). 

Além da possibilidade de contaminar o bebê, Elaine e Silvana ressaltaram o medo 

de que um possível adoecimento delas pudesse prejudicar seus filhos, uma vez que ambas 

são mães solteiras e as principais responsáveis pelo cuidado às crianças: “Minha filha só 

tem a mim. Então eu tenho que ter o maior cuidado do mundo e com ela também né.” 

(Elaine, E.2). O cuidado com a saúde aparece, portanto, como algo importante nesse 

período para essas mulheres: “agora mãe eu priorizo mais a minha saúde, sabe? Porque 

mesmo se ele não... não pegue o vírus, se eu pegar, quem se prejudica também é ele, sabe? 

[...]” (Silvana, E.3). 

Em meio ao cenário de preocupação e medo da contaminação de si mesmas ou de 

seus bebês, para muitas participantes a quebra do distanciamento social só foi permitida 

quando houve a necessidade de alguma consulta ou exame médico. A participante Elaine 

relatou ter sentido tanto receio de sair de casa que acabou interrompendo temporariamente 

as consultas médicas de sua filha: “parei a consulta com pediatra porque eu fiquei com 

medo. Mas aí depois eu trabalhei minha mente que eu precisava fazer isso, né, questão de 

saúde dela, questão de saúde minha. E aí aos pouquinhos eu fui abrindo a porta.” (Elaine, 

E.1). 

Portanto, é preciso destacar mais um campo afetivo-semiótico ligado à 

experiência de transição para a maternidade no cenário pandêmico, também associado ao 

signo da vulnerabilidade. Trata-se do campo afetivo-semiótico que relaciona os contextos 

de saúde ao signo do risco, cuja principal tensão consiste na segurança < > insegurança. 

De modo geral, as mulheres relataram que sair de casa – lugar de proteção contra o vírus 

- suscitava intensa aflição emocional, desencadeando sentimentos de medo e ansiedade, 

por isso, evitavam esse movimento nas demais esferas da vida dada à sua condição de 
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vulnerabilidade. A principal exceção a esse movimento pessoal-coletivo estabelecido 

consistia na esfera médica.  

Entretanto, realizar uma consulta ou algum exame médico suscitava intensa tensão 

entre a percepção de segurança – permeada por significados relacionados ao cuidado da 

saúde materno-infantil – e insegurança – estar com outras pessoas que podem ser 

transmissoras da Covid-19. Mais do que isso, qualquer tomada de decisão, seja ficar em 

casa ou ir ao médico, causava intensa ambivalência: o sair de casa ampliava a percepção 

de risco de contágio, o sentimento de vulnerabilidade pessoal e do outro visto como uma 

potencial ameaça (aspecto que será mais bem discutido na seção “A pandemia e as 

transformações nas relações Eu-Outro”); enquanto que o ficar em casa propiciava 

segurança às mulheres e seus bebês, na medida em que os blindavam do contato com 

outras pessoas – possíveis transmissoras do vírus. Porém, a não realização dos exames de 

pré-natal e consultas pediátricas da criança pode ser prejudicial para o desenvolvimento 

saudável da gestação e do bebê – portanto, essa opção também os colocava em risco. 

Assim, diante desse cenário de incertezas ameaçadoras, os valores ligados aos apelos da 

medicina moderna de medicalização do corpo e uso de tecnologias médicas levam à 

criação de hierarquias dinâmicas de signos que regulam a conduta das mulheres, que 

decidem ir até os contextos de saúde.  

Para Valsiner (2014), um signo regula não só a si mesmo como também a outros 

signos, portanto a hierarquia dinâmica diz respeito a uma alternância de dominância entre 

os signos. Fala-se sobre hierarquia dinâmica porque a coordenação dos processos 

regulatórios ocorre de maneira multidimensional e com a possibilidade de emergência de 

novos níveis. No fluxo da experiência, a construção de significados se move rapidamente, 

visto que o indivíduo ao se relacionar com o ambiente (e agir sobre ele) lhe atribui 

significado através da criação e uso de signos, que regulam esse mesmo processo no 
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tempo irreversível. A função do signo é sempre direcionada para o futuro, tanto com 

relação ao impacto no futuro imediato (novo presente) quanto por orientar as ações  em 

situações semelhantes em um futuro indeterminado. No caso das participantes da 

pesquisa, foi possível observar a existência de uma negociação dialógica dentro da 

hierarquia de signos emergente, quando a opção de manter-se em casa parece ter sido 

inibida pelo signo do risco de não realizar o acompanhamento médico necessário para o 

cuidado com a saúde delas e dos bebês. 

Sobre o sentimento suscitado pela saída de casa para a realização das primeiras 

consultas médicas da filha, Gabriela relata que: “parecia que eu ia morrer do coração 

(risos), porque um medo de ter que sair com o bebê” (Gabriela, E.1). Para Sandra (E.1), 

sair de casa para as consultas médicas a deixava “com o coração na mão, sem saber o que 

vai acontecer” por conta da possibilidade de contágio a partir do vírus invisível que 

“qualquer um pode estar carregando”, inclusive os profissionais de saúde. É possível 

observar como o signo “coração” aparece nas narrativas de ambas as participantes, dando 

pistas do caráter intensamente afetivo da experiência. 

Letícia afirma que sair de casa para consultas gerava a necessidade de uma 

preparação prévia para amenizar a angústia causada por esse movimento “[...] quando 

tem uma consulta, dois dias antes eu já fico tentando me acalmar assim, né, de que eu vou 

precisar ir, de que eu vou precisar fazer algum exame” (Letícia, E.1). Para a participante, 

a saída do ambiente seguro de sua casa significa se deparar com a necessidade de balizar 

seus movimentos pelo receio de contaminação e pelos potenciais riscos ao bebê, gerando 

uma sensação de intensa angústia – inclusive acompanhada de sintomas físicos como 

taquicardia: 

Toda vez que eu me deparo com essa loucura toda, né, que eu preciso sair, eu sinto 

que eu faço taquicardia, eu sinto que eu meço direitinho onde é que eu vou, por 
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onde é que eu vou, eu recuo às vezes de algumas situações, então... Enfim... não 

é uma situação fácil, assim, né, porque a gente fica tentando... é... recuar aí diante 

dessas fantasias, né, do que pode ser uma contaminação... do que é que pode vir a 

agregar pra a bebê, né, do risco que ela pode, enfim, passar por uma 

vulnerabilidade minha. (Letícia, E.1) 

Para contornar o intenso medo e ansiedade sentidos a partir dessa escolha marcada 

por intensa ambivalência (sair de casa), as participantes fazem uso de dispositivos 

simbólicos de proteção que operam como estratégias de regulação afetiva (Valsiner, 

2012/2007), atenuando o perigo percebido. Segundo Valsiner (2012/2007), os campos 

afetivos se reorganizam através de padrões de ação ritualística, que podem ser vistos 

como imagens externalizadas e que operam no sentido de possibilitar um feedback 

imediato para atenuar uma situação geradora de angústia. Para ser considerado regulador, 

é necessário que o signo tenha um movimento constante e generalizante “que permita a 

sua transformação em um marcador semiótico, assumindo, desta maneira, certo poder de 

regulação sobre os processos de significação” (Moreno & Branco, 2014, p. 601). No caso 

das participantes, elas utilizaram como estratégias de regulação afetiva as máscaras de 

proteção, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter distância de outras pessoas. Sobre 

isso, Karla relata: 

Quando a gente sai, a gente sai com medo, quando precisa levar ela na pediatra é 

um monte de cuidado. Isso tudo que já existia antes dela nascer ficou mais forte 

ainda porque a gente tem um bebê. Como eu já tive Covid, eu não tenho medo 

de pegar de novo, mas eu tenho medo de trazer pra ela. Então a gente continua 

tendo os mesmos cuidados, de limpeza, de higiene [grifo nosso] [...]” (Karla, 

E.2). 
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Silvana também afirma estar tendo “os mesmos cuidados” para evitar a 

contaminação pelo novo Coronavírus após o nascimento do filho: 

[...] agora eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em Mateus 

também, então eu tô tendo o mesmo cuidado em chegar em casa, trocar de roupa, 

botar a roupa logo em um cestinho, priorizar o banho dele, dou logo um banho 

nele. E aí tomo meu banho, deixo tudo que foi da rua, que veio comigo da rua, 

mais afastado da gente, não deixo muito próximo. E a mesma coisa, nesse cuidado, 

até se eu for na rua jogar um lixo eu boto a máscara, porque agora é mais por 

ele mesmo do que por mim [grifo nosso]. (Silvana, E.3). 

É possível perceber, através da narrativa de Silvana e das outras participantes da 

pesquisa, que o sentimento de vulnerabilidade ligado a si mesmas durante a gestação foi 

ampliado devido à possibilidade de contaminação do bebê no ventre materno, uma vez 

que a exposição da mãe ao vírus significava a exposição da própria criança. O número de 

mortes de gestantes no Brasil e a associação desse grupo de mulheres a um risco ligado à 

Covid-19 suscitaram nas participantes durante a gravidez um intenso medo da morte ou 

da perda do bebê. Após o nascimento dos filhos, a preocupação com o contágio 

permaneceu e foi ligada principalmente ao medo de que os bebês se contaminassem (uma 

vez que o sistema imunológico das crianças é percebido por elas como mais frágil) ou de 

deixarem seus filhos sem amparo caso adoecessem.  

Dar à luz em uma pandemia: a perspectiva e a experiência do parto 

Para as mulheres que se encontravam gestantes durante as primeiras entrevistas, 

uma das principais preocupações consistia em imaginar e planejar o momento do 

nascimento do bebê no contexto de pandemia, especialmente pela percepção do risco de 

contágio no cenário do parto. Afinal, havia o receio de que no momento crítico da 
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experiência do nascimento algumas medidas de proteção como o uso de máscaras ou a 

constante higienização das mãos poderiam não ser realizadas adequadamente, como 

sinaliza Sandra: “[...] sabendo que você está com dores, talvez não vai conseguir 

desinfetar a mão tempo inteiro [...] dar à luz em tempos de pandemia é um desafio 

[grifo nosso].” (Sandra, E1).  

Para Letícia, desde a primeira entrevista o nascimento da filha se colocava como 

uma preocupação acerca do futuro próximo, tido como certo: o parto em um contexto de 

pandemia. O receio sobre esse momento aparece na narrativa de Letícia principalmente 

pela possibilidade de não conseguir utilizar a máscara durante toda a experiência de 

trabalho de parto como um recurso importante para se proteger de uma eventual 

contaminação:  

[...] isso me assusta um pouco [...] o fato de não saber se eu vou sustentar uma 

proteção até a hora de parir, então isso me preocupa, mesmo sabendo que todos 

os profissionais estarão de máscara [...]. A minha questão do parto é muito essa, 

assim, de um receio muito grande de uma contaminação naquele momento. 

(Letícia, E.1). 

A participante afirma que a sua maior preocupação acerca do parto tinha a ver 

com a contaminação pelo novo Coronavírus, devido à sua percepção de vulnerabilidade 

por estar grávida: “fora isso, eu penso que vai ser tranquilo” (Letícia, E.1). Assim, Letícia 

analisa o modo como a pandemia atua com relação às expectativas do nascimento da filha, 

uma vez que as preocupações e anseios habitualmente ligados a esse momento são 

atravessados pela angústia do cenário pandêmico: "a pandemia redimensionou o nosso 

medo de parto, assim, né. Então... a gente não consegue pensar no medo de parir né, no 

sentido da dor [...]  Isso não assusta a gente [...] o nosso medo é se contaminar nesse 

momento” (Letícia, E.1). A pandemia, portanto, traz uma mudança de foco ao pensar no 
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nascimento do bebê: o medo da dor do parto é relegado para o segundo plano.  Na segunda 

entrevista, a proximidade do parto continuava deixando Letícia “apreensiva” e com um 

“pânico muito grande” a respeito de como seria esse momento:  

[...] a ideia é que eu consiga usar [a máscara] o máximo que eu puder, né, mas 

pode ser que eu não consiga, né. Então a certeza que eu quero é de que todos os 

outros vão estar de máscara, eu não quero nenhum ambiente que eu não sinta 

segura, né, porque eu fico pensando nisso, assim, meu Deus, você parindo, né, 

tipo assim, em um momento de... de contrações, né, de um momento mais 

doloroso, mais exigente mesmo, e você preocupada se você tá sendo 

contaminada. Então assim, fico imaginando isso, né. (Letícia, E.2).  

Ao relatar seu parto, na terceira entrevista, Letícia diz que este foi um momento 

de “tensão” e destaca a preocupação com o uso da máscara e com os cuidados de 

higienização durante todo o tempo em que esteve no hospital: “eu não tirei a máscara um 

minuto, porque se tinha uma coisa que eu concentrava na minha cabeça era de que eu não 

podia tirar a máscara, essa informação eu não perdia durante todo o trabalho de parto [...]. 

Isso ficava bem forte em mim.” (Letícia, E.3). A fala emblemática de Letícia sobre a 

tensão e os cuidados que tomaram conta do cenário do parto ilustra o caráter desafiador 

e intensamente afetivo da pandemia durante a transição para a maternidade: “é isso, gente, 

no meio disso tudo tem uma pandemia, né. E aí... vamos enfrentar essa realidade.” 

(Letícia, E.3). 

Gabriela, que teve a experiência do parto durante um dos momentos críticos da 

pandemia no Brasil, revela o intenso medo que sentiu ao ser internada em uma unidade 

hospitalar: “E quando eu me internei pra ter neném [...] já estava aquele caos [...]. E aí 

tinha aquele medo [...] de como ia ser, porque a gente fica um período no hospital, e aí, 

tipo, tinha receio de tudo [...]. Medo de tudo [grifo nosso].” (Gabriela, E1). A 
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preocupação de Gabriela envolvia, inclusive, uma possível necessidade de ampliação do 

tempo de internação: “[...] o medo de ‘meu Deus, se no dia de receber alta eu não receber 

alta, acontecer alguma coisa e eu tiver que ficar mais tempo aqui...’. Sabe? Era tipo... 

vixe, horrível [grifo nosso].” (Gabriela, E.1.). É possível constatar a partir do seu relato 

que os serviços prestados por hospitais e maternidades – tantas vezes associados à 

segurança de uma assistência especializada – passaram a ser percebidos, naquele 

contexto, como ameaçadores, aspecto que reforça a existência da tensão “segurança <> 

insegurança” ligada aos serviços de saúde. As repercussões emocionais dessa experiência 

de risco iminente em um contexto de incerteza foram acompanhadas no puerpério, com a 

intensificação da labilidade emocional comumente experienciada por muitas puérperas: 

“Aí depois vim pra casa, [...] chorava todos os dias. Tem a questão do puerpério também, 

mas aí, tipo, eu fiquei muito mais... Eu tinha uma crise de ansiedade muito, sabe? [grifo 

nosso]”. (Gabriela, E1). 

Para Isadora, usuária do serviço público de saúde, uma das principais 

preocupações durante a gravidez era a necessidade de buscar um hospital no momento do 

nascimento do filho, antecipando uma possível dificuldade de acesso a essas instituições: 

“Minhas preocupações... é que ele pode nascer a qualquer momento, né [...]. Eu também 

não tenho plano de saúde, então eu vou ter no SUS, né. [...] é uma coisa que preocupa né, 

correr pro hospital, SUS, pra onde é que eu vou, aqui, ali.” (Isadora, E.1). A busca pelo 

hospital no momento do parto foi relatada por Silvana, também usuária do SUS:  

[...] comecei a ter as dores de manhã na segunda, e aí quando foi de tarde [...] a 

gente começou a procurar a maternidade [...]. Aí a gente começou a procurar 

maternidade [...]. Tudo parado, assim, por causa da pandemia [...]. E aí depois de 

rodar muito foi que a gente conseguiu achar a Instituição X [nome preservado]. 

(Silvana, E.3). 
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Nesse sentido, vale destacar que a experiência de tornar-se mãe também é 

atravessada pela assistência oferecida pelos serviços de saúde no acompanhamento da 

gravidez, parto e puerpério. Com a condição de pandemia, esse atravessamento tornou-se 

ainda mais evidente, especialmente porque a mulher grávida passou a fazer parte do grupo 

de risco, tornando imprescindível ter acesso a uma assistência de qualidade. Entretanto, 

vale destacar que esse fenômeno é interseccionado e precisa ser entendido a partir de 

marcadores sociais como gênero, classe e raça. Para ilustrar a questão da 

interseccionalidade, em especial a questão das desigualdades sociais existentes no país, 

pode-se descrever o fechamento temporário de algumas maternidades públicas na cidade 

de Salvador em um dos momentos críticos da pandemia, que levou à ampliação da 

percepção de vulnerabilidade das gestantes em condição de pobreza. A experiência 

interseccional de acesso à saúde pelas gestantes durante a pandemia será mais bem 

analisada no Capítulo 7, em que consta o estudo do “Caso Sandra” – participante que 

vivenciou uma situação intensamente afetiva e aflitiva ao encontrar as portas fechadas da 

maternidade que procurou para prestar-lhe assistência ao parto.  

A participante Karla estava se recuperando da Covid-19 à época da primeira 

entrevista, durante as últimas semanas de gravidez. Apesar de já ter recebido o teste 

negativo para a doença, Karla relatou bastante preocupação com o fato de o exame do 

marido ainda apontar positivo para a doença, o que o impediria de estar presente no parto 

– que poderia ocorrer a qualquer momento: “a maior preocupação agora, nesse momento, 

se você me pergunta, é o resultado negativo pra que Gabriel possa estar no parto também. 

Essa é minha maior apreensão atual” (Karla, E.1).  

A presença do acompanhante no cenário do parto se coloca como uma questão 

importante durante a pandemia da Covid-19. Apesar da Lei Federal nº 11.108/2005 de 07 

de abril de 2005 (mais conhecida como a Lei do Acompanhante) garantir que a parturiente 
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tem direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto, 

durante a pandemia ficou a cargo das instituições a permissão ou proibição da presença 

do acompanhante. Para Karla, que teve o bebê em uma instituição particular, além da 

presença do marido como acompanhante foi também garantida a presença de uma Doula 

durante o trabalho de parto – mas, esta última foi impedida de estar presente no momento 

do parto propriamente:  

O nascimento dela foi ótimo, assim, pra mim foi... maravilhoso. Poderia ter sido 

um pouquinho melhor se a gente não tivesse em pandemia, porque a Doula não 

pôde entrar no centro obstétrico. Mas ela conseguiu entrar no quarto, isso pra mim 

já foi uma grande conquista, sabe? (Karla, E.2). 

Letícia, que também teve acesso a um hospital particular para o nascimento da 

filha, relata que pôde usufruir da presença do marido como acompanhante: “ele pôde ficar 

o tempo inteiro. Não saiu um minuto. Agora mais ninguém, né, não entra mais ninguém. 

[...]” (Letícia, E.3). A participante relatou que em determinado momento foi solicitado 

que o marido não a acompanhasse, pois Letícia precisava fazer exames em outro andar 

do hospital, porém ela reivindicou a presença do marido para não ficar sozinha, e foi 

atendida:  

[...] não vou abrir um trabalho de parto assim, não vou seguir meu trabalho de 

parto assim, ok? Já é muita restrição na vida, [...] a gente já abre mão de muita 

coisa nessa pandemia, e tem coisas que, né, não dá pra a gente abrir [grifo 

nosso]. (Letícia, E.3). 

Silvana, no entanto, não teve o direito ao acompanhante garantido na maternidade 

pública em que deu à luz seu filho. Sobre a dificuldade em passar pela experiência do 

parto sozinha, Silvana relata: 
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Foi bem difícil também porque... sozinha né. Pela pandemia não podia ficar 

ninguém comigo [...]. Foi bem difícil. Bastante difícil. Eu compreendo que... com 

o quadro, né, de pandemia, as coisas tem que ser mesmo restritas, não pode ficar 

aquela aglomeração, cada um com um acompanhante, mas tinham situações, 

poxa, que às vezes você precisa, sabe? Ainda mais eu que não... que nunca tinha 

passado por isso, não sabia como eram as coisas, sozinha sentindo dor... [grifo 

nosso]. (Silvana, E.3).  

A participante conta que durante o trabalho de parto preferiu ficar do lado de fora 

da instituição para que pudesse estar acompanhada de sua mãe e do pai do bebê, uma vez 

que dentro da maternidade não era permitida a presença de alguém para apoiá-la durante 

as dores das contrações: “Aí eu peguei e fui pra o lado de fora, não aguentava ficar 

sozinha, saí da sala de espera e fui pra onde o pai do bebê e minha mãe estavam, né. Aí 

fiquei lá com eles.” (Silvana, E.3). A partir da narrativa de Silvana é possível perceber o 

desconforto que ela se submeteu para amenizar a solidão de passar pelo trabalho de parto 

sem ninguém para ampará-la:  

E nisso... sentindo dor do lado de fora, sentada em um banco frio. [...] E aí quando 

as dores vinham eu segurava em Uilson, que é o pai do bebê, segurava nele, fazia 

força, mas ninguém, em nenhum momento, permitiu que alguém me 

acompanhasse pra eu ficar em um lugar mais confortável, sabe? Ou eu escolhia 

ficar ali, acompanhada por ele, por ele e pela minha mãe, ou eu escolhia ficar 

sozinha em um lugar mais confortável. E como eu nunca tinha passado por isso, 

preferi ficar com eles, né. (Silvana, E.3). 

A percepção de solidão por parte de Silvana foi intensificada, ainda, pelo 

tratamento recebido pelas profissionais de assistência durante seu trabalho de parto. A 

participante relatou situações características das práticas de violência obstétrica que 
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fazem parte da rotina de boa parte das instituições de assistência ao parto no Brasil. Katz 

et al. (2020) definem "violência obstétrica" como qualquer ação ou omissão realizada sem 

o consentimento da mulher e que cause dor ou sofrimento desnecessário durante o pré-

natal, parto ou puerpério, desrespeitando sua autonomia. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2014) reconhece que, em todo o mundo, as instituições de saúde são um 

cenário em que muitas mulheres vivenciam situações de abuso, desrespeito e maus-tratos 

durante o parto, o que constitui uma violação dos direitos fundamentais da mulher. Uma 

das práticas de violência características da assistência durante o trabalho de parto são as 

represálias às manifestações de dor e desconforto durante as contrações, como relata 

Silvana: “Infelizmente... é o que dizem: ‘não grita’, né? ‘se gritar te pirraçam mais ainda’. 

Ainda mais no setor público, né. Então foi bastante difícil.“ (Silvana, E.3). Silvana 

acrescenta, ainda, mais detalhes sobre a sua experiência cansativa e solitária de trabalho 

de parto, contando apenas com o apoio de uma desconhecida que estava acompanhando 

outra gestante: 

Só que eu sentia muitas dores, eu tava... sentindo tantas dores. [...] E eu tava tão 

cansada, porque eu tava desde a segunda, isso já era... mais ou menos... a quarta 

uma cinco da manhã. [...] pegava no sono sentindo dor, e aí relaxava de novo. Aí 

quando eu acordava, né, vinha a contração, porém não saia de cinco centímetros 

de dilatação, porque eu acabava relaxando. Muitas... algumas enfermeiras dizendo 

que eu estava preguiçosa, porque eu tava dormindo, só que tipo eu tava... tava tão 

cansada, sabe, eu tava... ave Maria, não conseguia nem andar. Tava fraca, não tava 

conseguindo comer. Tinha uma moça que ela tava com... com uma gestante, que 

ela tava acompanhando, que é a filha dela que ia fazer a cesárea de gêmeos. Aí ela 

foi porque ela... me deu... sabe, me ajudava, me pegava às vezes, me colocava pra 
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andar, pediu um cavalinho que é um banquinho no qual você senta e fica indo pra 

frente e pra trás e ajuda a dilatar também. (Silvana, E.3). 

 Por fim, durante o período final do trabalho de parto, Silvana conseguiu que 

liberassem o pai de seu filho para acompanhar o nascimento do bebê, graças à intervenção 

de sua mãe junto à segurança da instituição: “quando foi umas três horas da tarde 

liberaram a presença do pai dele pra poder me acompanhar [...] minha mãe fez amizade 

com a segurança, a segurança deixou ele ficar lá.” (Silvana, E.3). No entanto, ressalta que 

essa conduta não estava sendo seguida para as demais parturientes nessa maternidade: 

“fui a única que tive acompanhamento. Ninguém mais nasceu com alguém do lado, dando 

apoio não.” (Silvana, E.3). Porém, após o nascimento do bebê, o pai da criança precisou 

deixar o local e as visitas estavam sendo permitidas apenas por poucos minutos diários 

durante o pós-parto: “E aí as visitas tavam sendo... apenas ou a mãe da pessoa ou o esposo, 

né, o pai do bebê, é... dez minutos por dia. Então era uma visita por dia durante dez 

minutos. Se demorasse mais o segurança vinha chamar pra a pessoa se retirar.” (Silvana, 

E.3). Silvana conta que encontrou apoio na presença das outras mulheres que dividiam o 

espaço com ela no pós-parto, mitigando, em parte, a sensação de solidão: “o bom é que 

quando você tá ali você não tá sozinha né, tinham umas meninas também que tavam 

passando pela mesma coisa [...]. Consegui interagir com elas. Mas... assim, apoio de 

família, de alguém, não tinha não. Foi bem difícil com relação a isso.” (Silvana, E.3).  
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CAPÍTULO 5 

“RESTRIÇÕES DE AFETOS”: A PANDEMIA E AS TRANSFORMAÇÕES NAS 

RELAÇÕES EU-OUTRO 

Entre as principais medidas governamentais para o controle da pandemia, o 

distanciamento social foi uma das estratégias mais enfatizadas no início da crise sanitária 

no Brasil. Subjacente a essa estratégia, está a noção de que os outros são potenciais 

transmissores de um inimigo invisível e potencialmente ameaçador da integridade física 

das gestantes e seus bebês – ambos alocados em um grupo considerado de risco. Tais 

sugestões sociais passam a mediar a relação da mulher com outras pessoas, incluindo 

outros membros da família extensa. Essas sugestões sociais são permeadas de valores 

como a vida humana que a maternidade, de modo emblemático, representa. Entretanto, 

outros aspectos centrais da transição para a maternidade, como a experiência 

compartilhada da gravidez, parto e puerpério é interditada, levando a um profundo 

sentimento de desamparo e de ruptura do elo transgeracional.  

Portanto, as medidas governamentais adotadas para o controle da pandemia com 

o foco nas estratégias de distanciamento social trouxeram importantes mudanças das 

relações Eu-Outro, que envolvem uma série de aspectos que serão discutidos nesse 

capítulo. A transição para a maternidade inaugura importantes tensões nas relações Eu-

Outro-Mundo, gerando um processo de reconstruções dessas relações ao longo do tempo 

irreversível (Pontes & Simão, 2018). 

O “outro” como risco e o “eu” como risco para o “outro” 

A percepção de vulnerabilidade e o medo acerca da contaminação das mulheres e 

de seus bebês – como discutido na seção “A tensão entre proteção e vulnerabilidade do 
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bebê no corpo materno” - se refletiram diretamente na relação com outras pessoas. Esta 

relação foi percebida como risco pela possibilidade do outro ser um potencial vetor de 

transmissão do novo Coronavírus. Sandra ressalta a percepção do vírus como “inimigo 

invisível”, uma vez que a existência de casos assintomáticos marca a impossibilidade de 

identificar quem estaria contaminado, sendo necessário tratar a todos como riscos 

potenciais: “[...] era uma das coisas que mais me causava medo, porque a pessoa poderia 

não sentir nada, mas já estar contaminando aos outros.” (Sandra, E.1). A narrativa de 

Letícia destaca a tonalidade afetiva marcada pelo sofrimento e pela ambivalência que 

suscita a tensão entre a falta do outro e a percepção desse outro como risco: “tudo é muito 

duro, muito ansioso, muito ambivalente, né, no sentido de que você quer estar perto 

das pessoas e você tem medo de estar [...] tudo pode ser um vetor de transmissão e você 

pode colocar sua filha em risco [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.1).  

Karla relata ter vivenciado a tensão entre a ausência <>presença do outro e a 

possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus, quando seu marido estava contaminado 

pelo vírus. A situação suscitou a tensão entre querer vê-lo, abraçá-lo, mas ao mesmo 

tempo temer que pudesse se contaminar, ainda mais estando gestante: 

[...] quando chegou a notícia [...] do positivo dele, eu ainda não tava com sintoma 

nenhum, eu só fui apresentar sintomas quase cinco dias depois. Então a gente 

isolou ele em um quartinho, e eu tinha que ficar cuidando, levando comida lá e a 

gente não podia se ver, se abraçar, se tocar. Quer dizer, se via de longe, né. E eu 

também não tinha uma outra pessoa que eu pudesse abraçar e desabafar em casa, 

então... Foi bem tenso esses... esses cinco dias que ele ficou isolado sem... sem a 

gente poder se tocar, com receio de que eu viesse a pegar, apesar de que eu já 

tinha pegado, só não tinha desenvolvido sintoma ainda. (Karla, E.1). 



 

157 

 

Na segunda entrevista, Elaine afirmou que interromper a medida do 

distanciamento social não era uma opção considerável para ela: “Não quero encontrar 

ninguém, não quero ninguém em casa.” (Elaine, E.2). Gabriela também relata ter se 

tornado bastante rígida em relação ao distanciamento de pessoas significativas, incluindo 

seu pai, que precisava sair de casa para trabalhar e por isso poderia estar mais exposto a 

uma possível contaminação, o que suscitava para ela uma intensa aflição ligada ao campo 

afetivo-semiótico marcado pelo medo do vírus: “E assim, meu pai, ele continuou 

trabalhando. Então [...] toda vez que ele chegava em casa eu ficava tipo, surtando, sabe? 

Eu chorava, tinha crises de choro assim, começava a sentir falta de ar, tipo, uma crise de 

ansiedade muito pesada. Por medo mesmo, né?” (Gabriela, E.1). Como solução para 

amenizar a preocupação acerca do pai como possível risco, a família de Gabriela decidiu 

que ele iria passar a morar temporariamente em outra casa. Com relação ao pai da sua 

filha, Gabriela também relata uma restrição no contato: 

Inclusive o pai dela é, tipo, não é meu namorado, nem nada do tipo, a gente tem 

uma relação bacana e tal. E assim, ele também não tá podendo ver. Sabe? É só 

foto, vídeo, videochamada. [...] aí no dia do mêsversário, tipo, uma vez no mês, 

ele vem aqui em casa de máscara [...] chega aqui troca a máscara, troca a roupa, 

toma banho, faz tudo, pra conseguir carregar ela no colo pra tirar uma foto. Mas 

mesmo assim de máscara, de tudo, sabe, sem poder falar quando tá perto dela. 

Porque a gente fica com medo, eu fico com medo. E ele entende. (Gabriela, E.1). 

A narrativa de Letícia marca a necessidade de que cuidado no caso do novo 

Coronavírus seja bidirecional: a pessoa e o outro precisam se cuidar e adotar medidas de 

proteção, como usar máscaras e manter o distanciamento social. Para isso, é preciso que 

haja um significado compartilhado da gravidade da situação. Entretanto, a participante 

percebe que boa parte da população não consegue ter dimensão da gravidade do cenário 
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de pandemia – que para Letícia parece ser levada bastante a sério pela vulnerabilidade em 

que se encontra a partir da gestação e pelo trabalho na linha de frente do combate ao vírus. 

Letícia afirmou estar “muito fragilizada no sentido do contato social” (Letícia, E.1) e 

narrou como o encontro com o outro no contexto da pandemia lhe desperta “ansiedade” 

e “pânico”: 

Começou a vir exames e consultas de uma forma mais...  de um espaço de tempo 

mais curto, isso eu percebi que mudou em mim, assim, um pânico maior [...] a 

minha última ida ao laboratório foi muito diferente, porque assim, uma sensação 

muito de vulnerabilidade mesmo, assim, né, de perceber que ainda que eu tivesse 

com todos os cuidados, né, eu uso a N95 pra sair, eu uso a plaquinha [face-shield] 

pra sair, mas ainda assim a percepção é de que o outro... enfim, de que a 

comunidade como um todo não tá conseguindo entender isso com um ponto de 

vista de gravidade. Então, encontrar pessoas desprotegidas na rua, né, no 

laboratório, nas consultas, isso me gera um pouquinho de ansiedade, assim, né. 

Então a última vez eu fiquei bem taquicárdica, sabe, com receio de entrar, quase 

não entro. (Letícia, E.1).  

No entanto, o receio de encontrar familiares e amigos não envolve apenas a 

percepção de vulnerabilidade com relação a si mesma e a seus bebês, uma vez que 

principalmente as pessoas mais velhas e/ou com comorbidades também fazem parte do 

grupo de risco associado à Covid-19. Isadora lamenta a distância da avó durante o período 

de gravidez, ressaltando que a proteção do distanciamento entre elas diz respeito a ambas 

e ao bebê: “queria muito que minha vó tivesse me visto de barrigão [...] ela é de risco, 

assim como eu, né, e... eu tenho que cuidar dela, tenho que cuidar de mim também, tenho 

que cuidar de Samuel, que é outro grupinho de risco também [...].” (Isadora, E.1). Letícia 

também apontou para a possibilidade de vir a ser um vetor de contaminação para pessoas 
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da família após a necessidade de estar em um hospital para o nascimento da filha: “[...] 

pra que pelo menos meu pai ou minha sogra consiga vir dar uma olhadinha nela, é... não 

tenho segurança pra isso, porque eu posso ser esse vetor, né, de contaminação [...]. Meu 

pai é idoso, hipertenso, minha sogra também [...].” (Letícia, E.2).  

Karla, por outro lado, relata que tem contato com familiares, mas o faz tomando 

precauções que amenizam a percepção de risco:  

Contato a gente tem, mas não muito próximo. [...] meu pai vem aqui, mas com 

certo distanciamento, não abraça, não beija, no máximo... assim, pra entregar ela 

[a bebê] pra ele, sabe, aí troca de roupa... É... eu tive na casa dele esses dias, a 

mesma coisa. Tive que pedir pra minha irmã pegar ela [a bebê] quando eu cheguei, 

pra trocar a roupinha dela, pra eu me trocar, pra eu ir tomar banho, pedi pra ela 

roupa emprestada. Então a gente tem esses cuidados ainda. É... fui visitar minha 

vó, também com super cuidado, super medo. [...] é um contato mínimo de fato 

que a gente tem tido. (Karla, E.3).  

A respeito da perspectiva de futuro vislumbrada por Letícia para o puerpério, uma 

grande preocupação se constituía na possibilidade de necessitar de uma rede de apoio para 

dar auxílio a ela e ao marido com os cuidados com a criança e com a casa: “[...] você fica 

meio que... numa roleta russa, sabe? É... se precisar, vai ter que vir, e vai ter que enfrentar 

aí a consequência disso. E pode ser uma consequência de contaminação, né. [grifo 

nosso].” (Letícia, E.2). Considerando, nesse sentido, o distanciamento social como uma 

das principais medidas adotadas pelas participantes para evitar a contaminação pelo novo 

Coronavírus, na próxima seção será discutido o impacto da pandemia na oferta de uma 

rede de apoio à mulher durante a transição para a maternidade.  
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Solitude, solidão e desamparo 

Como visto na seção anterior, a pandemia inaugurou uma tensão no que se refere 

à percepção de “apoio <> não apoio” disponibilizada pelos principais membros da rede 

social de cada mulher. Isso porque a relação Eu-Outro foi marcada pela emergência de 

uma intensa ambivalência entre, por um lado, o risco do contágio – na medida em que o 

outro ou a própria pessoa podem ser um transmissor em potencial do vírus, exigindo um 

rigoroso distanciamento social para evitar a contaminação – mas, por outro lado, uma 

experiência devastadora de desamparo a que esta suposta proteção que o distanciamento 

social proporciona à mulher e ao seu bebê pode levar. A falta de outros significativos 

esteve presente na maior parte das narrativas das participantes acerca da pandemia, sendo 

um dos aspectos centrais do campo afetivo-semiótico ligado ao tornar-se mãe nesse 

contexto. 

O isolamento proposital e a reclusão que garantem a sensação de bem-estar e 

segurança, em muitos momentos podem ser percebidos como “solitude”, ou seja, a 

“capacidade para ficar só de maneira positiva” (Mansur, 2008). No entanto, por outro 

lado, as falas das participantes deixam claras, em grande parte do tempo, a dor de estarem 

ou se sentirem sozinhas. Esse campo afetivo-semiótico é marcado, portanto, pela 

ambivalência entre os sentimentos de amparo <> desamparo. Para Letícia, “[...] esse 

momento marca aí, né, um distanciamento e um afastamento muito grande do outro, 

assim, né. De que a gente precisa de alguma maneira se bastar na gente [...]” (Letícia, 

E.2). Karla afirma que faz falta “ter um pouco de colo quando necessário” (Karla, E.1) e 

Silvana ressalta que “a solidão nesse momento é bem puxado, bem chato. É bem difícil 

de lidar.” (Silvana, E.1). 

Elaine diz ser muito caseira e aponta, por um lado, a tranquilidade de estar reclusa 

com sua filha: “[...] eu tendo minha bebezinha, tô aqui com minha piquititica tranquilo...” 
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(Elaine, E.2).  Por outro lado, a falta de pessoas importantes em sua vida também aparece 

na sua narrativa: “eu sempre fui muito caseira. Mas eu gosto de estar perto das pessoas 

que eu tenho um carinho, não é? Minha família... esse é o tipo de falta, de saudade que 

eu tenho. [grifo nosso].” (Elaine, E. 1). A ausência de alguém para conversar ou dividir 

momentos importantes aparece como geradora de solidão para Elaine em outro trecho de 

sua narrativa: 

[...] ficar só dentro de casa sozinha às vezes dá uma... uma solidão mesmo, uma 

sensação de solidão, mesmo tendo ela [a filha] do lado, mas... existe essa sensação, 

de poder conversar, de poder sair. Até porque nós humanos vivemos... fomos 

criados pra viver em comunidade, né, não sozinhos. E aí quando falta isso dá 

uma sensação de solidão mesmo [grifo nosso]. (Elaine, E.3). 

Karla antecipava, desde a gestação, as implicações que a pandemia teria no seu 

período pós-parto, principalmente comparando a experiência atual ao que vivenciou na 

gravidez e no puerpério da sua primeira filha, destacando a impossibilidade de contar com 

uma rede de apoio como algo que a mobiliza emocionalmente:  

Eu tive uma rede de apoio muito boa na época que eu tive Lívia, que eu sei que 

dessa vez eu não vou ter por conta da pandemia. [...] Então essas coisinhas com 

relação à pandemia tem mexido, sabe, porque tem pessoas que eu poderia ter e 

contar no puerpério, que eu sei que eu não vou poder contar com ninguém, vai ter 

que ser só a gente aqui mesmo e acabou. (Karla, E.1). 

Após o nascimento da filha, Karla constata que realmente houve uma “mudança 

grande” em relação à rede de apoio quando comparada à sua primeira experiência como 

mãe: “quando eu tive a minha primeira eu tava na casa de meu pai, ele tinha uma pessoa 

que trabalhava lá todos os dias, teve um monte de visita, um monte de gente pra poder 

ver, pra poder ajudar [...]” (Karla, E.2). No entanto, Karla consegue ver o ponto positivo 
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de não ter recebido visitas no pós-parto imediato durante a internação no hospital: “[...] 

foi ótimo também, porque ficou nós dois e ela durante quatro dias, a gente conseguiu se 

ambientar direitinho, eu consegui cuidar mais, consegui me conectar mais, foquei mais 

na amamentação [...]” (Karla, E.2). É possível evidenciar, a partir dessa narrativa, a 

ambivalência da percepção de Karla sobre o distanciamento social no momento do pós-

parto, uma vez que ao mesmo tempo em que lamenta a ausência de pessoas importantes 

e de uma rede de apoio, aponta a reclusão como algo positivo e que proporcionou uma 

maior “conexão” entre ela e a filha.  

Porém, Karla enfrentou um grande desafio a partir da descoberta de uma 

Hipotonia muscular na sua bebê, que desencadeou a necessidade de levar a filha em 

muitos médicos e realizar muitos exames. A partir das fotografias mostradas por Karla 

durante o photovoice, ela revelou como os protocolos de distanciamento social e 

higienização dos ambientes foram significativos na sua percepção do que é se tornar mãe 

em uma pandemia, inclusive a impossibilidade de contar com um acompanhante para 

ajudá-la nesses momentos (uma vez que era permitido apenas a presença de um 

acompanhante para a criança, no caso, a própria Karla). Entre os registros fotográficos de 

Karla, imagens de cadeiras com placas demarcando distanciamento social, murais 

informativos e selfies dela com a filha na sala de espera dos consultórios médicos.  

Os protocolos desses ambientes, por conta da Covid, são extremamente chatos, 

rigorosos. Eu entendo, em partes, mas assim, você com um bebezinho pequeno 

pra ir sozinha pra esses lugares porque só aceita um acompanhante, sabe? Então, 

assim, a gente passou por algumas consultas de neuro, que foram consultas 

pesadas. Aí quando chega tem aquela parte de ter que assinar documento, aí não 

pode botar mochila nos lugares, tem que estar com o bebê, com a mochila e ainda 

assinar papelada de plano de saúde. (Karla, E.3). 
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Abaixo, algumas das fotografias tiradas por Karla durante as consultas médicas, 

ilustrando, principalmente, os informativos sobre como se cuidar durante a pandemia e 

as demarcações do distanciamento social. 

Figura 2 

Demarcação do distanciamento social no consultório médico. 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Karla. 
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Figura 3 

A participante amamentando a filha ao lado da demarcação do distanciamento social 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Karla.  
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Figura 4 

Informativos sobre os cuidados com o novo Coronavírus 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Karla. 

 

A solidão aparece de forma marcante na narrativa de Karla sobre o puerpério, 

sendo bastante intensificada pelo cenário de pandemia e ausência de apoio de pessoas 

queridas: “A maternidade ela já é solidão, um pouco, a gente precisa de muitos apoios. 

E estar vivendo a pandemia potencializa esse sentimento de solidão eu acho [grifo 

nosso].” (Karla, E.3). A participante compara, mais uma vez, sua experiência anterior de 
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transição para a maternidade à vivência atual, atribuindo ao cenário de pandemia a maior 

intensidade do sentimento de solidão materna durante o pós-parto. 

Na época que eu fui mãe a primeira vez eu não vivi tanto a solidão, porque eu... 

[...] tinha muita gente me rodeando, eu não cheguei a sentir tanto isso. Mas eu 

ouço falar bastante de outras mulheres se sentirem muito só nesse período, e eu tô 

me sentindo assim dessa vez. Então eu imagino que é uma mescla do início da 

maternidade com o momento que a gente tá vivendo. (Karla, E.3). 

Sandra, que também já havia vivenciado a transição para a maternidade no 

contexto pré-pandêmico, reforça a diferença percebida entre as gestações anteriores e a 

experiência atual, que marca a ausência do outro como grande “desafio”: “existem 

diferenças, porque nas duas gestações eu sempre tive a minha mãe. [...] E nessa gestação 

o maior desafio foi eu sozinha no hospital, dando à luz sem... sem ninguém. Sem ninguém 

mesmo e só com Deus. [...] foi o maior desafio.” (Sandra, E.1). 

Para Marcela, que contou com o apoio do companheiro durante o parto e os 

primeiros meses do bebê, o trabalho no modelo home Office foi algo benéfico 

proporcionado pela pandemia, uma vez que o marido pôde estar em casa e participar dos 

cuidados com o filho. Assim, a participante parece ter se adaptado bem ao isolamento 

social, apesar da quebra de expectativas com relação a uma rede de apoio do resto da 

família: “a gente não teve ajuda da família, a gente pra ajudar acabou sendo nós dois e 

um bebezinho em casa dando conta de tudo. Mas saiu, assim, melhor do que eu esperava 

(risos). A gente se acostumou melhor do que eu esperava.” (Marcela, E.1). A participante 

aponta o distanciamento social como algo que marca a falta de pessoas importantes “[...] 

os quatro avós, dos dois lados, a gente sente muita falta, eles sentem muita falta, e sem 

dúvida pro Theo, é o nome do bebê, ele também tá sentindo, né.” (Marcela, E.1). No 
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entanto, sua narrativa aponta para a ausência de um “sofrimento” relacionado a esse 

aspecto, uma vez que o convívio com o bebê se coloca como algo preservado:  

Pra mim tem sido muito mais fácil, eu acho, do que pra eles, tanto pros meus pais 

quanto pros pais de Otávio. É... a distância pra a gente, a gente entende que é 

necessário, não tá sofrendo, e a gente tá aqui com ele também, né. Mas eu sinto 

mais por eles sentirem tanto [grifo nosso]. (Marcela, E.1). 

Marcela percebe que a relação com o parceiro e com o filho se fortaleceu com o 

isolamento, uma vez que ela aponta que o distanciamento das outras pessoas trouxe a 

“aproximação cada vez maior” entre ela, o marido e o bebê: “Como a gente se isolou das 

outras pessoas, a gente se aproximou muito mais. E... eu acho que pra mim é o que mais 

marca, assim.” (Marcela, E.2). Portanto, para esta participante a pandemia e o 

consequente isolamento social trouxeram mudanças inesperadas, mas percebidas como 

positivas para a sua vida no pós-parto. Afinal, pode compartilhar com o marido, em tempo 

integral, os cuidados com o bebê, reduzindo a própria carga de trabalho que teria caso ele 

estivesse trabalhando “fora de casa”: “então foi muito mais leve pra mim do que seria se 

ele não tivesse aqui [...] a gente construiu uma relação muito mais forte, então tudo os 

dois sabem, todas as coisas do bebê, de cuidar” (Marcela, E.1). A participante define o 

cenário de isolamento entre ela, o marido e o filho como “excelente” e um “presente”. 

No entanto, muitas mulheres não vivenciam esse momento com a mesma 

tranquilidade, uma vez que para grande parte das participantes o isolamento social marcou 

uma ausência quase total de companhia e afeto. No caso de Silvana, que mora sozinha, a 

pandemia acrescentou uma grande dificuldade na experiência de transição para a 

maternidade: a solidão. A participante relata o desafio de se tornar mãe em uma pandemia: 

“é difícil, sabe. Porque a gente não pode sair, não pode fazer nada, além de estar no grupo 

de risco. E aí a mente fica... conturbada. Eu fico sozinha o dia todo, todos os dias, não 
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posso tá saindo, não posso tá tendo um lazer na rua [...]” (Silvana, E.1). Silvana 

acrescenta, ainda, o quanto o cenário de pandemia rompe com aquilo que antes era 

imaginado para o momento de se tornar mãe, intensificando os desafios já previstos 

(como as mudanças corporais e hormonais): 

Eu sempre sonhei, sabe, ser mãe. Mas... eu nunca me imaginei em uma situação 

na qual eu seria... teria minha gestação sozinha, sabe? Eu pensava tipo, em muitos 

momentos já pensei ser mãe solteira, mas nunca pensei, nunca me chegou à 

cabeça de estar sozinha na gestação. E é um momento bem complicado, sabe, 

as mudanças do corpo, os estresses. E aí eu fico super impaciente, sabe? E estando 

solteira e sozinha está sendo um pouco puxado, sabe? Vira e mexe dá aquela 

tristeza, sabe? Mas to tentando levar da melhor forma possível pra não abalar 

tanto o bebê também. [grifo nosso].” (Silvana, E.1). 

Na segunda entrevista, enquanto ainda estava gestante, Silvana disse estar mais 

conformada com o contexto de solidão da sua experiência de maternidade, se adaptando, 

afetivamente, a esse cenário: “eu vejo uma evolução no meu... assim, eu tava muito 

emotiva, agora eu já to tipo em aceitação mesmo, sabe. Já aceitei mesmo que é sozinha, 

e aí bola pra frente [grifo nosso].” (Silvana, E.2). Porém, a participante vivenciou, além 

das experiências solitárias de gestação e de trabalho de parto, um o que para ela 

representou um grande desafio nos primeiros dias após o nascimento do filho. O bebê 

nasceu com icterícia, portanto a participante precisou voltar para o hospital com o filho 

poucos dias após o parto, para que ele fosse internado para tratar a doença. Silvana relata 

a dificuldade que enfrentou ao ficar sozinha com o bebê durante os dias de internação, 

sem poder contar com alguém para dividir a responsabilidade pelo cuidado e vigília com 

o filho (que precisava usar óculos de proteção contra a luz do aparelho ao qual estava 

submetido): “[...] Chegou uma hora que eu já não aguentava mais, porque não podia ficar 
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ninguém comigo. É... eu tava muito cansada [...] eu passava o dia e a noite acordada ao 

lado dele pra que ele não tirasse esse óculos [...]” (Silvana, E.3). A participante conta que 

o cansaço a fez considerar levar o bebê para um hospital particular e deixá-lo sob os 

cuidados da equipe da UTI, para que ela pudesse descansar um pouco.  

Tanto que eu queria levar ele pra a maternidade particular e deixar ele, porque eu 

só pude ficar com ele na maternidade X [nome preservado] porque eu tive ele lá, 

mas na particular ele teria que ficar na UTI sozinho. Aí... eu cheguei a um ponto 

de querer deixar ele sozinho, sabe? Porque eu não tava aguentando mais de 

cansaço. Aí [...] chamou a Psicóloga, e aí eu conversei com ela, expliquei o meu 

cansaço, e ela liberou o pai dele pra revezar a noite comigo, ficar lá, né, durante a 

noite eu e ele, pra que eu pudesse descansar, dormir, e ele tomar conta de Mateus 

quando eu não estivesse dando de mamar. Aí foi que foi mais tranquilo. Mas essa 

primeira semana [...] dele foi bem... bem triste, sabe? [grifo nosso]. (Silvana, 

E.3). 

Silvana relata que após a internação, contou com o apoio do pai do bebê durante 

alguns dias em casa, porém essa companhia durou pouco tempo, pois ele mora em outra 

cidade. Ela conta como esse suporte fez diferença: “[...] foi mais tranquilo. Com ele aqui 

a gente conseguiu criar uma rotina com Mateus, né, de... eu dava de mamar, ele pegava, 

botava pra arrotar e botava pra dormir, aí eu conseguia descansar. Porém ele não tá mais 

aqui. Aí agora... é loucura.” (Silvana, E.3). Silvana diz que apesar das dificuldades do 

puerpério e de ser “bem cansativo”, já está se “acostumando” a cuidar sozinha do bebê, 

contando apenas, eventualmente, com o apoio da mãe:  

[...] minha mãe, era com quem eu teria esse apoio, porém ela tá com o esposo dela 

doente, então ela não tá podendo me dar nenhuma assistência, sabe, assistência é 
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só quando eu quero ir no mercado bem rapidinho, que eu peço pra ela dar uma 

passada de olho nele e volto, sabe? (Silvana, E.3). 

É necessário destacar que a casa, como o lugar privilegiado de proteção contra o 

novo Coronavírus, encontra-se intimamente relacionada com as desigualdades de gênero 

em vários níveis, como a sobrecarga de trabalho doméstico das mulheres (Moreira et al., 

2020). Portanto, mesmo para as participantes que têm parceiros, estes foram apontados 

como alguém que “ajuda” na realização das atividades domésticas e de cuidado com o 

bebê. Entretanto, os outros apoios mencionados – mesmo que não colocados em prática 

devido à exigência de distanciamento social – envolveram outras mulheres, como a mãe, 

sogra ou amigas. Desse modo, o lar como um lugar de proteção durante a pandemia 

também é marcado por diversos tensionamentos, que também se relacionam à tensão 

“proteção” < > “desproteção” que a mulher experimenta, uma vez que ficar em casa a 

protege do vírus, mas a coloca diante de uma sobrecarga e cansaço extremo. 

A sobrecarga de trabalho doméstico e a quase exclusividade de cuidado com o 

bebê têm importantes implicações físico-mentais. Gabriela conta com o suporte da mãe 

para a realização das atividades domésticas: “se não fosse minha mãe também eu não tava 

conseguindo fazer nada [...] minha mãe cozinha, minha mãe lava as roupas de Daniela, 

minha mãe, tipo, ajeita a casa, faz essas coisas” (Gabriela, E.1). No entanto, ainda assim 

o cuidado com a filha consiste como um grande desafio, uma vez que não consegue 

dividir essa tarefa com ninguém: “eu fico o tempo todo com Daniela. [...] E aí tipo, e 

justamente, não tá tendo contato com outras pessoas, não vem outras pessoas aqui em 

casa, ninguém tá podendo me ajudar, sabe?” (Gabriela, E.1). Gabriela deixa claro o 

impacto físico e emocional dessa sobrecarga: “às vezes... o que eu tenho me sentido muito 

é sobrecarregada, assim. [...] Então, tem dias que parece que eu vou surtar de dor, de 

estresse, de cansaço, assim, sabe.” (Gabriela, E.3).  
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 Durante o photovoice, Gabriela trouxe imagens significativas que retratam, 

majoritariamente, a exclusividade do cuidado com a criança, refletidas em ações diárias 

que demandam um desdobramento para conseguir que sejam realizadas. Em uma das 

fotos, Gabriela aparece sentada em frente à mesa com o computador ligado, com a bebê 

em seu no colo mamando, enquanto assistia uma aula da faculdade. Em outra imagem, 

aparece de cabelo lavado após o banho: “conseguindo lavar o cabelo vez ou outra né 

(risos)” (Gabriela, E.2). Outra foto mostra Gabriela com uma máscara de cuidado facial 

(skin care) no rosto e a bebê no fundo dormindo: “eu só consigo fazer as coisas enquanto 

ela dorme, foram as únicas fotos que eu consegui, assim...” (Gabriela, E.2). Em uma das 

imagens, Gabriela aparece com o braço enfaixado (figura 5), e explica: “[...] eu já estou 

com tendinite nos dois pulsos [...]. O peso da criança [...] esforço repetitivo [...] eu já 

acostumei com a dor [...] não tem ninguém, assim, pra me ajudar [...]. Não posso 

dividir o peso com outras pessoas [grifo nosso].” (Gabriela, E.2).  
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Figura 5  

Gabriela segurando a filha com o braço enfaixado por conta da tendinite 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Gabriela 

 

Elaine também não pode contar com outras pessoas para dividir os cuidados com 

a filha: “Só eu e ela. [...] Eu tenho minha tia, né, que leva, vai pro médico aí minha tia 

conduz a gente ao médico. Mas dentro da casa só eu e ela, então todos os cuidados dentro 

de casa só eu.” (Elaine, E. 1). No entanto, é possível perceber que a sensação de 

desamparo parece ser mitigada pela presença – ainda que distante – de pessoas da rede de 

apoio às participantes, que garantem algum tipo de ajuda, como é o caso da tia de Elaine 

e de amigas que ajudam no suporte logístico: “Eu tenho também amigas, né, que de vez 

em quando fazem minhas compras, é... essa ajuda, esse apoio de pessoas necessárias, que 

eu tenho assim por perto, elas de certa forma apoiam, né.” (Elaine, E. 1). No entanto, 
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Elaine ainda não conseguiu retornar ao trabalho presencial por não ter com quem contar 

para ficar com sua filha: “Ainda em casa, trabalhando de casa. [...] com a pandemia eu tô 

impossibilitada de sair porque não tem creche disponível. Eu não tenho com quem deixá-

la”. (Elaine, E.3). 

Para Letícia, a falta das amigas foi algo muito importante durante o período de 

gestação, uma vez que a gravidez é um evento compartilhado pela rede social da mulher 

que se torna mãe e a participante foi impedida de partilhar presencialmente as mudanças 

físicas que marcam o desenvolvimento da filha e a formação da identidade materna: “Isso 

eu senti muito falta, assim, né, de não ter elas no sentido do físico mesmo, da proximidade, 

né, de estar presente no dia-a-dia comigo, na minha casa, enfim, né... Em construir essa 

barriga juntos [grifo nosso] [...] (Letícia, E.1)”. Para a participante, a grande marca da 

pandemia tem a ver com as restrições que foram impostas para os indivíduos, que para 

parte da população tem a ver com questões financeiras e de acesso a necessidades básicas. 

Letícia, ao se referir à sua experiência, aponta que a principal falta é da dimensão do 

afeto: “(...) eu tô falando de restrições de afetos, tem pessoas que tão falando de uma 

restrição de necessidade (...)” (Letícia, E.3). 

 Letícia relata que a ausência de uma rede de apoio também tem grande impacto 

na sua experiência: “o fato da rede [...] venho sentido muito isso, assim, né [...] eu e o 

marido aqui o tempo todo.” (Letícia, E.3). A participante ressalta que teve medo de 

precisar ser submetida à cesárea como via de nascimento do bebê, uma vez que poderia 

ter dificuldades na recuperação: “[...] eu fiquei com muito receio da cesárea me deixar 

muito dependente, né, e dependente de alguém que não se tem, porque seria... é meu 

marido pra tudo, então, assim, não tenho rede pra isso, né [grifo nosso].” (Letícia, E.3). 

Letícia conta apenas com a sogra, além do marido, para dar algum tipo de apoio:  
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Minha sogra é a única pessoa que pode entrar aqui, porque ela tá em quarentena 

há muito tempo também [...]. Mas ainda assim, ela é muito idosa, né, então, assim, 

auxilia, mas, assim, é muito pouco, né, em detrimento do que a gente tem mesmo 

de volume de coisas pra fazer, né, de alimentação, de limpeza... é... de cuidado a 

Beatriz, né. (Letícia, E.3). 

Karla conta que a única pessoa com quem poderia contar para dar suporte nos 

primeiros dias de vida da filha também seria a mãe do seu marido, por isso, apesar do 

“desafio” em conciliar sua forma de cuidar do bebê com as opiniões da sogra, afirma que 

precisará “entender e ceder” em alguns momentos, uma vez que não poderia ter a ajuda 

de mais ninguém:  

A mãe dele [o marido] vai vir agora pro nascimento de Brenda [...] ela vem pra 

poder passar uns dias, pelo menos no início. Isso ao mesmo tempo que me 

acalenta me amedronta, porque... é... ela tem opiniões bem diferentes da minha 

com relação ao início da vida de um bebê [...]. Então eu sei que isso vai ser um 

desafio pra mim ter ela junto, apesar de que é a única pessoa que eu tenho como 

contar pra tá junto em um momento desses [grifo nosso] [...] (Karla, E.1). 

Para além do apoio prático, ligado ao cuidado com o bebê e às questões logísticas, 

o campo afetivo-semiótico das participantes também foi marcado por uma falta de apoio 

emocional no período de pandemia. Karla relata que a impossibilidade de trabalhar como 

maquiadora tem um impacto na sua interação social, pois mesmo sendo pessoas 

desconhecidas, suas clientes ocupavam um lugar de importância e que proporcionavam 

um espaço para conversar e se sentir “mais leve” (Karla, E.1). Silvana, que vivenciou 

sozinha o isolamento social na gravidez, afirma que o apoio emocional tem fundamental 

importância e se constituiu como uma falta marcante: 
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Eu cobro muito do pai do bebê em relação ao apoio... é... sentimental, o apoio 

psicológico, sabe? Porque a gente sabe, né, que pra muita gente é um momento 

que é só seu, né, mas é um momento que na verdade você, no caso eu, queria tá 

compartilhando, sabe? Não queria tá passando por isso sozinha. E muitas 

coisas eu passo sozinha, sabe, no dia-a-dia, em casa... é... a dificuldade de... de 

fazer algumas coisas já tá aparecendo, já tá aparecendo dor na coluna... E aí fica 

bem complicado estar sozinha nesse momento, sabe? (Silvana, E.1). 

É importante destacar, também, que a transição para a maternidade traz consigo 

um significativo elo transgeracional, que remete aos ancestrais do passado, à geração 

anterior, bem como ao futuro e à continuidade da família no mundo. Assim, as histórias 

familiares podem contribuir para a elaboração e reorganização da mulher diante da sua 

nova condição de mãe (Pontes & Simão, 2018). No entanto, o distanciamento social 

ampliado consistiu em um importante obstáculo à experiência compartilhada da 

maternidade, do nascimento e dos primeiros momentos de vida de um novo membro 

familiar: 

Uma coisa que a pandemia trouxe acho que foi um distanciamento 

generalizado [...] isso me desampara um pouco nesse momento, [...] essas 

pessoas [mãe, sogra] que são pessoas de referência na minha história, enfim, de 

que falam aí do que é ser mãe, do que é maternar [...] isso me preocupa um 

pouco, assim, no sentido de não poder contar, no sentido de estar junto 

[grifo nosso]. (Letícia, E1). 

Gabriela reforça a falta que sente de compartilhar os primeiros momentos da filha 

com os familiares, de quem afirma ser “muito próxima”: 

Eu sou muito próxima da minha família [...] logo no final da gestação [...] até o 

nascimento dela, tipo, eu tive que me isolar de todo mundo [...] a gente se vê da 
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porta assim, [...] videochamada e tal, mas tipo, de longe, então é muito diferente 

[...]. Ninguém pode chegar perto, ninguém pode ver... [...]. Pegar no colo [...]. 

Minhas tias até perguntam ‘pô, será que ela vai estranhar a gente? Porque ela 

só fica com você’ [grifo nosso]. (Gabriela, E1). 

As participantes, ao longo do tempo decorrido entre as entrevistas, foram 

relatando buscar recursos para mitigar a ausência das pessoas significativas durante a 

pandemia, seja pelo uso de ferramentas tecnológicas (como, por exemplo, as 

videochamadas), seja pela busca de maneiras seguras para encontrar pessoalmente com 

familiares e amigos: “[...] quinze em quinze dias, dez em dez dias a gente visita os avós, 

os pais de Otávio.” (Marcela, E.2).  

Para Silvana, a flexibilização das medidas de isolamento social e a reabertura de 

espaços de comércio e lazer foram uma possibilidade de diminuir sua sensação de solidão:  

[...] Tô saindo agora, né, tá mais flexível as coisas, aí tá dando pra sair também. 

Então tá ajudando bastante pra abstrair [...]. Eu não tenho saído tanto assim, né, 

mas eu tenho ido na casa da madrinha dele, que é uma amiga minha, tenho saído 

às vezes pra almoçar em algum lugar, pra jantar. (Silvana, E.2). 

Elaine buscou como alternativa para estar perto de pessoas queridas a ida para a 

cidade do irmão, passar um tempo com os familiares, fazendo uso de recursos de proteção 

individual como uma forma de conseguir fazer essa viagem: “eu procurei tomar todas as 

medidas de proteção, e aumentar as medidas, eu comprei roupa cirúrgica pra viajar, eu 

comprei touca, mais máscara, né? [...] Como uma forma mesmo de proteção pra mim e 

pra ela”. (Elaine, E.3). 

Tenho ido na casa de uma outra tia minha, mas sempre de máscara, né [...] uma 

amiga minha que sempre vem aqui, assim, de vez em quando, sempre não, de vez 

em quando ela vem, fica só na janela ‘vim dar um oi’. Porque realmente eu 
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desabafei com ela que eu não tava aguentando mais ficar aqui sozinha. Aí ela vem. 

É... e aí agora pra poder dar uma desanuviada mesmo eu vou fazer essa viagem, 

porque aí eu vou ficar com meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas... vou 

ter essa convivência melhor pra... respirar, né, porque não é legal ficar assim só 

também. (Elaine, E.3). 

Rituais de fronteira interrompidos 

Segundo Valsiner (2007/2012), existem momentos singulares nas vidas das 

pessoas – como é o caso de tornar-se mãe - que conservam um caráter profundamente 

afetivo e que através de eventos mesogenéticos podem ser compartilhados coletivamente 

e integrados, assim, na estrutura ontogenética da subjetividade em desenvolvimento. 

Portanto, existem eventos durante a transição para a maternidade (gestação, parto, 

primeiros meses de vida do bebê) que se constituem como rituais coletivo-culturais de 

fronteira e que apoiam a experiência microgenética da mulher que se torna mãe, 

impactando no nível ontogenético de organização desse indivíduo, ou seja, na sua história 

de vida. Nesse sentido, Valsiner afirma que “os campos afetivos se reorganizam por meio 

de padrões de ação ritualística” (Valsiner, 2007/2021, p. 392).  

São muitos os eventos que atuam como rituais de fronteira durante a transição 

para a maternidade, sendo alguns dos mais característicos o “chá revelação” (em que o 

sexo do bebê é revelado para os pais, familiares e amigos); “chá de bebê” ou “chá de 

fralda” (em que os pais costumam receber presentes como fraldas descartáveis, roupas e 

brinquedos); o próprio parto e as visitas na maternidade ou em casa; “mêsversários” 

(comemorações a cada mês que a criança completa no primeiro ano de vida); ensaios 

fotográficos; batizado e primeiros aniversários.  
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Durante a pandemia, as medidas de distanciamento social e o receio de 

contaminação impediram muitas mulheres de realizar esses eventos ritualísticos no 

período de gravidez e pós-parto, como era planejado e esperado por muitas delas: “o fato 

de não poder fazer o chá, o fato de não poder fazer um ensaio [fotográfico] [...].” (Karla, 

E.1).” No entanto, algumas participantes relatam que encontraram formas de garantir que 

momentos importantes da gravidez e dos primeiros meses do bebê não passassem em 

branco, deixando claro que a pandemia exige uma adaptação e reconfiguração das formas 

de se relacionar pessoal-culturalmente com os eventos da vida:  

A gente fez um mêzinho dela, né, e fez um bolinho e tal, e eu falei assim ‘tem 

coisas que não podem se perder, né’, então eu tento marcar isso, assim, né. [...] 

quando caiu o umbiguinho a gente fez uma comemoração, então. Comemorar 

esses momentos pra ela, assim, meu marido ele adora vídeo, né, então ele assim... 

grava uns videozinhos pra ela pra a posteridade, enfim, pra que ela possa ver 

depois [grifo nosso]. (Letícia, E.3). 

O “chá de fraldas” ou “chá de bebê” foi adaptado por muitas mulheres para que 

pudessem comemorar a gestação e a proximidade da chegada dos filhos com pessoas 

importantes, além de possibilitar que fossem presenteadas com fraldas descartáveis, 

roupas e objetos para ajudar a compor o enxoval. No caso de Karla, foi feito um “chá de 

bebê” de forma online:  

A gente organizou um chá de bebê online pra não passar em branco, e recebemos 

alguns presentes, algumas coisas em dinheiro que facilitou um pouco pra comprar 

o enxoval, fraldinhas, esse tipo de coisa [...] ao mesmo tempo que foi menor do 

que o que a gente esperava, porque a gente queria fazer um chazinho, fazer uma 

coisa mais... festejar mesmo, comemorar, porque foi uma coisa muito desejada 

pra a gente, o fato de ter sido um chá online por exemplo fez com que a gente 



 

179 

 

tivesse liberdade de convidar mais gente do que a gente convidaria se fosse 

presencial. Então a gente acabou recebendo apoio de pessoas que a gente nem 

imaginava que receberia. (Karla, E.1). 

Silvana, por outro lado, realizou o “chá de fraldas” em um formato que ela chamou 

de “charreata” (uma mistura de “chá de bebê” com “carreata”). Assim, as pessoas 

passavam na porta de sua casa para deixar os presentes e ganhar lembrancinhas: “[...] não 

foi festa, nada disso. Foi só chegou, dava as fraldas e pegava as lembrancinhas. Foi bem... 

bem rapidinho [...] só pra esperar o pessoal passar mesmo na porta pra arrecadar as fraldas 

e dar as lembrancinhas. Bem simples.” (Silvana, E.2). 

Elaine faz questão de festejar cada mês da filha, mesmo que a comemoração só 

inclua ela e a bebê: “eu todo mês faço o mêsversário dela. E aí esse mês coincidiu que o 

mêsversário dela foi em um dia e a data do meu aniversário no segundo dia, no dia 

seguinte. Então, eu fiz um bolinho aqui pra a gente comemorar né, eu e ela” (Elaine, E.2). 

Gabriela também comemora os mêsversários da filha em casa e apenas com as pessoas 

que moram com ela e com o pai da criança: “os mêsversários são só aqui, é tipo, eu 

continuo fazendo porque eu quero ver... só pra festejar mesmo, mas é sempre aqui em 

casa, tipo, eu, minha mãe, meu namorado, o pai dela vem. Mas é só a gente” (Gabriela, 

E.2). No entanto, Gabriela imaginava que poderia compartilhar a comemoração do 

aniversário de um ano da filha com outras pessoas: “Tava falando com minha mãe ‘meu 

Deus, Daniela não vai ter festa de um ano’ [...] a festa de um ano que é abril, né, final de 

abril, pra maio, eu achei que... tipo, daria, né, já estaria mais tranquilo pra conseguir fazer 

alguma coisa e pelo visto... Não né.” (Gabriela, E.2). 

A narrativa de Gabriela ilustra o modo como o contexto pandêmico deixa em 

suspenso a dimensão da futuridade, ou seja, o modo como se imagina e planeja o futuro 

próximo, uma vez que a pandemia marca um cenário de constantes incertezas. No 
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próximo capítulo serão discutidas as mudanças e continuidades que se colocam para as 

participantes durante os três momentos de entrevista, de que modo o presente foi sendo 

significado a partir das mudanças no contexto da pandemia e na situação de vida de cada 

uma, além das expectativas e previsões pessoais para o futuro. 
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CAPÍTULO 6 

MUDANÇAS E CONTINUIDADES AO LONGO DO TEMPO IRREVERSÍVEL 

Durante a transição para a maternidade no contexto de pandemia, novos campos 

afetivo-semióticos passam a configurar os sistemas de self das participantes a partir das 

interações entre os recursos intrapsicológicos de cada uma e as sugestões da cultura, ou 

seja, da interseção entre cultura pessoal e cultura coletiva (Valsiner, 2012). No interior 

desses campos afetivo-semióticos, que emergem a partir dessa experiência, operam 

diferentes forças ou tensões dinâmicas a partir de complexos de significados 

ambivalentes, que levam à construção permanente de novos significados (Moreno & 

Branco, 2014). 

Partindo-se das narrativas das participantes, três principais campos afetivo-

semióticos interdependentes ganham destaque, como discutido nos capítulos anteriores: 

a percepção de si mesmas sob o signo da vulnerabilidade (principal tensão proteção < > 

desproteção), a percepção do outro sob o signo da ameaça em potencial (principal tensão 

amparo < > desamparo) e a percepção do contexto de saúde sob o signo do risco (principal 

tensão segurança < > insegurança). Nos campos afetivo-semióticos destacados, pode-se 

observar o funcionamento de signos que medeiam e regulam os processos de significação 

em curso, que simultaneamente balizam e abrem possibilidades para pensar, sentir e agir 

no mundo.  

O surgimento da pandemia e a noção socialmente construída e cientificamente 

defendida de que as gestantes se encontram em determinada situação de risco – fomentada 

pelas mídias de massa com notícias sobre mortes maternas no Brasil – implica em 

processos subjetivos que visam integrar novos significados de si e do mundo a fim de 

preservar um senso de continuidade subjetiva. A emergência da pandemia consistiu em 



 

182 

 

um evento disruptivo para o self dessas mulheres, promovendo uma quebra de 

continuidade e coerência biográfica, exigindo a ativação de mecanismos adicionais de 

reorganização de si (Kraus, 2000). Vale destacar que a noção de self aqui utilizada se 

refere a um sistema aberto, dialógico e em constante reconfiguração nas práticas 

discursivas em situações sociais (Oliveira, 2006). 

Com o objetivo de acompanhar as mudanças e continuidades que as participantes 

da pesquisa experimentam frente à transição para a maternidade no contexto de pandemia, 

foram realizadas três entrevistas com cada uma delas, com o intervalo de 

aproximadamente dois meses entre cada um dos encontros (com exceção de Isadora, que 

realizou uma entrevista apenas). Portanto, foi possível observar mudanças e 

continuidades não só em relação às mulheres e suas vidas pessoais, mas tabém em relação 

ao contexto no qual se encontravam inseridas, na medida em que o cenário de pandemia 

assumiu diversas representações nas narrativas das participantes da pesquisa no decorrer 

do tempo. Ao longo dos meses, os indicativos veiculados pela mídia apontaram quedas e 

ascensões nos números de casos e de mortes, aumento e diminuição dos números de leitos 

disponíveis nos hospitais, flexibilizações e rigor nas medidas de distanciamento sugeridas 

pelas autoridades políticas, aberturas e fechamentos de comércio e espaços de lazer, entre 

outras informações que davam pistas sobre a situação da pandemia no país e que foram 

internalizadas de diferentes maneiras por cada uma das participantes.  

A situação de vida de cada participante também sofreu mudanças ao longo das 

entrevistas. No primeiro encontro, quatro mulheres estavam gestantes, enquanto as outras 

quatro estavam puérperas. Na última entrevista, todas as participantes já haviam tido seus 

bebês. Até mesmo para aquelas que já estavam puérperas na primeira entrevista, o 

crescimento dos bebês aponta para mudanças relevantes em suas rotinas e na relação com 

a maternidade e com o contexto pandêmico. Assim, o campo afetivo-semiótico 
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relacionado à transição para a maternidade no contexto de pandemia foi sendo modificado 

ao longo do tempo para cada uma das participantes.  

Na primeira entrevista, o campo afetivo-semiótico de Elaine era marcado por 

signos que apontavam para uma intensa angústia: “preocupada, agoniada” (Elaine, E.1), 

embora tenha dito que “amenizou um pouco” o medo em relação ao que sentia antes. Na 

segunda entrevista, Elaine percebia que as medidas de flexibilização estavam causando a 

errônea impressão de que era possível assumir  certa normalidade e afirmava achar que 

as pessoas estavam “se enganando”, porque estava “tudo muito disfarçado”: “a doença 

continua, tem gente morrendo, tem gente ainda adoecendo. Tô vendo o povo na rua, tô 

vendo tudo normal.” (Elaine, E.2). No entanto, ela ainda sentia “muito medo”, 

principalmente por ser asmática, parte do grupo de risco associado à Covid-19. Na terceira 

entrevista, Elaine resolveu viajar para ficar perto do irmão e amenizar o sentimento de 

solidão, porém afirma que continuava temendo uma contaminação e que, para ela, a 

situação da pandemia estava ainda pior: “Acho que piorou, porque as pessoas relaxaram, 

se dispersaram, todo mundo saindo, ninguém se cuida mais, ninguém se preocupa com o 

outro... não tá nem aí se vai passar, se não vai, né?”. (Elaine, E.3). Portanto, é possível 

observar que a percepção de Elaine com relação à pandemia envolve, prioritariamente, o 

olhar sobre o modo como o outro se comporta diante desse cenário. 

Na primeira entrevista, assim como Elaine, Gabriela também disse estar se 

sentindo “melhor” com relação à pandemia, o que parece indicar que as entrevistas com 

estas participantes foram realizadas em um período posterior ao momento ao de maior 

instabilidade emocional em decorrência à emergência da pandemia: “hoje em dia a gente 

ainda toma todos os cuidados, mas eu me sinto melhor, assim, sabe? Não tenho tido mais 

crise de ansiedade, nem nada assim...” (Gabriela, E.1). Na segunda entrevista, Gabriela 

percebe que “a poeira baixou um pouco” e que a situação havia dado “uma acalmada”, 
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por isso disse se sentir “mais tranquila”, embora ainda tivesse medo do vírus. O 

desenvolvimento da filha também foi um fator de mudança apontado por ela: “Acho que 

Dani também está um pouquinho maior, então tá dando menos trabalho, assim, tá sendo 

menos cansativo, assim, a rotina e tal. Aí tá mais de boa.” (Gabriela, E.2). O crescimento 

da filha também possibilitou a Gabriela realizar outras atividades, como a prática do 

exercício físico, pois a participante afirma que “as coisas vão ficando mais fáceis” à 

medida que a criança fica maior. Apesar disso, Gabriela disse estar sentindo “muita falta” 

de sair de casa para ir à praia ou tomar sol, pois só sai de casa para mercado ou consultas 

médicas, e que sempre que sai sente medo e quer voltar logo pra casa.  

Na última entrevista, Gabriela disse estar mais adaptada à situação “[...] me sinto 

muito tranquila, eu sinto que antes eu tava tendo muita crise de ansiedade, tava me 

sentindo mais assustada. Aí eu comecei a ver que tipo assim, meio que não vai adiantar, 

sabe, ficar na angústia” (Gabriela, E.3). No entanto, a participante continuava em 

isolamento social, sem sair de casa “pra nada”, por isso relatou estar com uma “sensação 

de que não aguento mais [...] ficar em casa, não ver ninguém.” (Gabriela, E.3). A 

participante conta que deseja sair de casa, mas a insegurança acaba fazendo com que ela 

recue frente às possibilidades: “até hoje eu não fui na praia, não levei Daniela na praia. 

Fico criando coragem, assim, mas... Acabo desistindo de última hora”. (Gabriela, E.3).  

Para Karla, foram muitos sentimentos que permearam a transição para a 

maternidade em diferentes momentos da experiência: “Mas durante esse período inteiro 

já foram várias [preocupações] [...] já foi a questão financeira, já foi a questão do Covid 

quando veio logo, já foi a questão emocional da solidão também, o fato de não poder ter 

pessoas próximas [...]” (Karla, E.1). A participante, na terceira entrevista, relatou ter 

voltado a trabalhar presencialmente em algumas ações esporádicas de maquiagem, o que 
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suscitou tensão e ambivalência entre o medo de contaminação – principalmente por conta 

da filha – e uma sensação de “liberdade” e “normalidade”: 

Eu voltei a trabalhar. [...] não tinha como não ter aglomeração, não tinha como eu 

não pensar... né... que a preocupação é mais a bebê mesmo. Mas ao mesmo tempo 

isso me trouxe uma sensação de tá voltando ao normal, de tá me sentindo livre de 

novo, de... de conseguir fazer coisas. [...] tá com amigas minhas maquiadoras, a 

gente poder conversar um pouquinho ali naquele momento, distrair um pouco. Foi 

bom nesse sentido. (Karla, E.3). 

No entanto, na terceira entrevista Karla também relatou que estava passando por 

uma situação de intensa aflição, devido ao diagnóstico de hipotonia muscular que a filha 

havia recebido, o que exigiu uma investigação clínica para determinar as causas desse 

problema: “esses dois meses, praticamente, foram bem loucos nesse sentido, lógico [...] 

mexeu pra caramba comigo, os medos do que pode ser, tendo que investigar ela 

clinicamente falando, né...” (Karla, E.3). Karla conta que na semana anterior à entrevista, 

surgiu a suspeita médica de que a hipotonia da filha poderia ter sido causada pela 

contaminação da participante pela Covid-19 durante as últimas semanas de gravidez. 

Mesmo com uma nova informação médica fornecida à Karla na última consulta da filha 

– isto é, de que a hipotonia, possivelmente seria “só uma questão genética de 

hipermobilidade” (Karla, E.3) – os exames continuavam sendo feitos para “poder ter a 

certeza e a tranquilidade que tá tudo bem” (Karla, E.3). Karla conta o que sentiu quando 

surgiu a possibilidade de a filha ter ficado com uma sequela da sua contaminação pela 

Covid-19, ilustrando a complexidade que envolve a percepção materna de que precisa 

proteger a filha no útero, suscitando um sentimento de culpa por ter possivelmente se 

exposto a algum risco:  



 

186 

 

Nossa, passou tanta coisa pela cabeça, passa... É... passa culpa também. Porque... 

pra pegar o Covid a gente subentende que existiu algum tipo de exposição [...]. 

Não tem como saber qual especificamente foi, porque a gente não sabe o momento 

exato que pegou, né, meu marido pode ter pego trabalhando, porque ele trabalha 

em hospital, ou pode ter pego no mercado, eu quase não tava saindo. [...] a gente 

não tem como saber o momento exato. Mas vem um pouco de culpa. Vem uma 

série de perguntas de por que estar passando por isso, o que é que a gente precisa 

aprender com isso. [...] fiquei preocupada de isso ter gerado sequela cerebral nela 

também, então... Foram muitas preocupações e tensões nesse período sim. Ontem 

foi que, assim, eu consegui ficar um pouco mais tranquila [...]. (Karla, E.3). 

Letícia, que trabalha em um hospital que recebe pacientes contaminados pela 

Covid-19, afirma em todas as entrevistas que a “tensão” com relação ao vírus continua a 

mesma, apesar de mencionar na segunda entrevista que houve uma diminuição dos casos 

naquele período no hospital em que trabalha: “Apesar de eu estar na área, né, atendendo 

os pacientes, e ver que o quantitativo reduziu mesmo, [...] o vírus de alguma maneira ele 

tá menos impactante. [...]. Mas ainda assim o pânico é o mesmo, assim, sigo 

completamente isolada, né [grifo nosso]” (Letícia, E.2). Letícia aponta, no momento da 

segunda entrevista, a exaustão que sente em relação ao isolamento social, mas afirma que 

não consegue abrir mão da segurança do ambiente doméstico para sair, ainda que 

brevemente:  

Tô no momento de sentir o impacto desse confinamento [...]. É muita tensão 

dentro de casa né, no sentido de estar muito exausta do ambiente já [...] muito 

presa [...] eu preciso de um pouquinho, assim, de uma saída nem que seja breve 

[...] Mas ao mesmo tempo... é isso né, esse medo, esse receio. (Letícia, E.2). 
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Na terceira entrevista, Letícia sinaliza novo crescimento no número de internações 

pela Covid-19, reafirmando a importância que atribui ao isolamento social como medida 

de prevenção ao contágio: “[...] o número de internamentos aumentaram, a gravidade 

aumentou, a... a circulação do vírus aumentou, então, assim... [...] continuo na minha 

rotina desse jeito mesmo, marido quarentena, todo mundo, mercado, tudo organizado 

[...]” (Letícia, E.3). A chegada da filha, no entanto, trouxe uma nova tonalidade afetiva à 

experiência de Letícia, dando um novo significado e amenizando a percepção das 

dificuldades relativas ao isolamento social e aos exaustivos cuidados com a higienização: 

“Mas eu digo a você de que quando a gente olha pra ela, Leo fala né ‘quando ela abre 

esse sorrisinho tá tudo certo, a gente faria tudo de novo, limpa o mercado todo de novo e 

tá tudo certo’.” (Letícia, E.3). 

Marcela sinaliza, a partir da segunda entrevista, uma maior flexibilização com 

relação ao contato social, por uma diminuição do sentimento de medo relacionado à 

possibilidade de contaminação: “antes a gente nem os avós via. Agora a gente já passa a 

ver os avós. É... eu acho que até assim, a saída tem menos medo né, de contágio. Desse... 

do elevador que a gente tinha muito medo. Essas coisas já têm diminuído um pouco.” 

(Marcela, E.2). Ainda assim, na terceira entrevista a participante afirma que o contato 

continuava restrito, não tendo contato com o resto da família e passando “noventa e oito 

por cento do tempo em casa (risos).” (Marcela, E.3). Marcela continuava mantendo os 

cuidados, como usar de máscara, álcool, etc., e afirmou perceber nesse terceiro momento 

um novo aumento dos casos da pandemia: “a leitura que eu faço é que a gente passou por 

uma queda, e agora tem uma nova ascensão, então... a preocupação e o risco se mantém 

igual, né.” (Marcela, E.3). 

Silvana, na primeira entrevista, afirmou não ter muito receio de se contaminar, 

pois estava seguindo a todas as orientações das instituições de saúde sobre como se 
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proteger, apontando o modo como a sugestão social guia o comportamento e, com efeito, 

o sentir e o pensar: “Eu só saio pro necessário mesmo. E aí chegar em casa é lavar roupa, 

lavar máscara, tomar banho, sabe. Eu tenho todo cuidado [...] não tô com muito receio 

não, tá sendo mais tranquilo.” (Silvana, E.1). Nesse momento, a sua preocupação era 

“mais em relação ao financeiro”, porque precisou se adaptar à chegada do bebê e 

organizar toda a sua vida financeira. Na segunda entrevista, Silvana disse estar “bem 

tranquila” e sem muita preocupação, além de perceber uma mudança com relação ao 

cenário da pandemia: “E tudo também, tá bem mais fácil resolver as coisas, transitar 

também, andar né. A gente... os métodos de prevenção continuam, porém tá mais 

tranquilo.” (Silvana, E.2). Na última entrevista, Silvana afirmou que continuava sem sair 

muito de casa, e que a chegada do filho também marcou a necessidade de muito cuidado:  

[...] recebo visita, mas assim, tô sendo bem seletiva em quem tá vindo aqui em 

casa visitar ele. [...] todo mundo vem aqui todo mundo usa máscara, né. É... se... 

tipo assim, tem gente que eu sei que tá tendo o mesmo cuidado que eu, tem pessoas 

que estão isoladas também, né, que tão afastadas de trabalho, e aí é com quem eu 

deixo mais ter um contato com ele. Mas as outras pessoas é mais de longe e de 

máscara também. (Silvana, E.3). 

A partir das narrativas das participantes é possível observar que a relação com a 

pandemia e com a experiência de maternidade esteve inserida em um campo marcado por 

continuidades e descontinuidades, balizadas por uma série de aspectos como a situação 

da pandemia e o crescimento de seus respectivos bebês. Abbey (2006) aponta que a 

construção de significados ocorre em movimento, a partir da força propulsora da 

futuridade, portanto ao longo do tempo irreversível o sujeito segue atribuindo novas 

significações à experiência vivida. Desse modo, o signo se apresenta nas construções 



 

189 

 

semióticas acerca do mundo ‘como é’ mas também sobre ‘o que poderia ser’, a partir da 

necessidade de se orientar prospectivamente, de modo a pré-adaptar-se ao futuro incerto. 

Futuridade em suspenso 

Para Valsiner (2014) o indivíduo em desenvolvimento se direciona para 

horizontes constantemente abertos, tanto na dimensão interior da psique quanto na 

dimensão exterior do mundo que o cerca, atribuindo-lhe significado através da criação e 

do uso de signos. Portanto, o ser humano é social graças à sua capacidade de 

constantemente transcender seus contextos imediatos através da mediação semiótica. 

Nesse sentido, os fenômenos psicológicos seriam fenômenos proximais, ou seja, que se 

dariam na fronteira entre o sujeito e o mundo externo e na fronteira entre o futuro e o 

passado (fronteira esta que atualmente é o presente). Portanto, o processo de adaptação 

do indivíduo a um contexto se insere na interseção entre essas dualidades, ou seja, na 

tensão entre o interior e o exterior (tensão entre as incertezas subjetivas e sociais) e na 

tensão entre o passado e o futuro (tensão que diz respeito às incertezas a respeito do 

futuro). É através do processo de imaginar o futuro e reviver imaginativamente o passado 

que o sujeito dialoga entre os infinitos interiores e exteriores – criando uma estabilidade 

dinâmica por meio do constante movimento de internalização e externalização (Valsiner, 

2014). 

Nesse sentido, a percepção do tempo irreversível permite a criação da fronteira 

entre o que já existe e o que não existe ainda – e que requer nossa construção imaginária 

do que pode vir a ser, junto a uma construção pessoal daquilo que desejamos para o futuro. 

Nessa fronteira, o ser humano - através do uso de signos - atribui significado à realidade 

(Valsiner, 2014). Os processos semióticos são, portanto, sempre orientados em direção 

ao futuro, ou seja, os seres humanos agem e sentem prospectivamente – através de uma 
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experiência pré-adaptativa frente às incertezas desse futuro antecipado, embora 

desconhecido. Esses signos são profundamente internalizados sob a forma de 

sentimentos, portanto tem um papel promotor, uma “função prospectiva” (feed-forward) 

que permite - além da mediação entre o passado e o futuro - a canalização das ações 

futuras (Valsiner, 2012). 

A dimensão de incerteza frente ao futuro ganha, no entanto, novos contornos a 

partir do cenário de pandemia. Aquilo que era esperado e minimamente previsto para 

acontecer – tanto em relação à vida diária quanto na experiência de transição para a 

maternidade – foi bruscamente interrompido e necessitou um movimento pessoal de 

readaptação frente à nova realidade que inclui diferentes possibilidades de 

relacionamento consigo, com o outro e com o mundo.  

Assim, diante de um cenário que intensifica a dimensão de incerteza a respeito do 

futuro, as participantes da pesquisa tiveram grande dificuldade em direcionar 

imaginativamente suas narrativas em direção ao que viria pela frente, expresso por Karla 

(E.3) como “uma incógnita total”, “uma incerteza geral” que “daqui pra a frente a gente 

não tem como saber” porque “a gente não tem noção de nada”. Para muitas participantes, 

a pandemia exige uma adaptação definitiva a uma nova situação de vida que permanecerá: 

“na verdade a vida já não vai ser normal, já não vai ser a mesma coisa, né.” (Sandra, E.1). 

Para Isadora, “a gente vai ter que se acostumar com o nosso novo normal né, nosso 

novo estilo de vida [grifo nosso] [...].” (Isadora, E.1). Karla afirma ter se conformado 

diante do caráter supostamente permanente dessa nova forma de vida: “Eu acho que não 

vai ter muita mudança não [...] Então... não faço planos também com relação a “ah, daqui 

a pouco acaba isso”. Não, não vai acabar (risos). Isso já chegou pra mim meio que como 

uma realidade. No início, sim, eu desejava.” (Karla, E.1).  
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No período em que foram realizadas as entrevistas, ainda estavam sendo 

desenvolvidas e testadas as primeiras vacinas contra o novo Coronavírus, portanto a falta 

de confirmação a respeito da eficácia dessa forma de combate à pandemia ainda 

despertava dúvidas: “A gente escuta que a vacina vai sair, mas a gente não tem a noção 

se isso é real, quando é que vai acontecer isso [...]” (Isadora, E.1). Nesse sentido, muitas 

participantes, apesar da incerteza quanto a essa medida de prevenção, apostavam que a 

vacina viria a trazer um retorno ao possível “normal”, como afirma Marcela na primeira 

entrevista: “Eu acho que até sair uma vacina a gente vai acabar escolhendo essa distância 

[grifo nosso].” (Marcela, E.1). Após alguns meses, na terceira entrevista, Marcela 

continua apostando na vacina como uma forma de possibilitar novamente o contato social 

com segurança: “É, eu tenho uma esperança das coisas irem aos poucos melhorando, né... 

É... mas na previsão que eu vejo ainda à espera da vacina. Uma grande reunião familiar, 

por exemplo, só com a vacina. (risos).” (Marcela, E.3).  

A vacina, para Gabriela, seria uma “garantia” de segurança do retorno a uma 

“normalidade”: “[...] não consigo imaginar, assim, sabe, abrindo completamente, assim, 

voltando à normalidade, assim, sem uma vacina, sem uma garantia de... de que tá tudo 

“ok” [...]” (Gabriela, E.3). Silvana e Elaine também depositaram esperanças de que a 

vacina trouxesse o fim da pandemia: “[...] eu espero que... que se resolva logo né, que a 

vacina chegue logo.” (Silvana, E.3); “Que vai acabar esse negócio (risos). Todo mundo 

vai tomar a vacina (risos) e a gente vai poder conviver de novo. É isso que eu imagino.” 

(Elaine, E.1). 

No final do ano, a percepção de incertezas diante do cenário de pandemia parece 

ter sido intensificada para as participantes, sendo possivelmente influenciada por uma 

nova ascensão do contágio do vírus, representada por um aumento nos índices de 

infectados e de mortes pela Covid-19 no país: “[sobre a perspectiva de futuro] Olha, eu 
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não sei mesmo. Eu não sei. O pessoal tá dizendo que tá aumentando essa onda, né, tá 

vindo uma segunda onda, eu não duvido.” (Silvana, E.3). A vacina também é apontada 

por Letícia como uma saída em potencial para a situação de crise em que a pandemia 

coloca o país, principalmente considerando o cenário de aumento do número de casos e 

de mortes: “Tenebroso pensar isso, mas... é mais ou menos isso, a gente tá voltando à 

estaca zero aí, né, do vírus. Espero que essa vacina saia antes da gente bater mais cem mil 

de mortes.” (Letícia, E.3). Nesse período, a previsão de uma maior proximidade da 

chegada da vacina suscitava certa ansiedade em Gabriela:  

[...] o que mudou é meio que assim, a sensação de... tá tão perto a vacina, tão 

perto, parece que o tempo não passa [...] no meio do ano o povo dizia ‘logo 

depois de outubro’, e já passou de outubro [...] e eu tô ‘gente, vocês prometeram, 

cadê a vacina?’ (risos) [grifo nosso]. [...]. (Gabriela, E.3). 

Gabriela relata grande expectativa para receber a vacina, momento que ela 

imagina que será de muita emoção: “[...] meio que dá uma angústia assim... pra quando 

vai ser [a vacina] [...] eu fico pensando [...] ‘como é que eu vou lidar no dia, assim, que 

eu tiver saindo pra tomar a vacina, como é que eu vou estar’, de tão nervosa, ansiosa, 

assim, sabe? [grifo nosso].” (Gabriela, E.3). 

No entanto, até mesmo a perspectiva da vacina, para algumas participantes, não 

seria garantia de uma volta a “ser como era antes”: “[...] acho que até sair a possível 

vacina, a gente vai continuar vivendo da forma que a gente vive, né, se cuidando, se 

mantendo distante... se guardando mais, criando novos hábitos [...] não vai voltar nunca 

a ser como era antes.” (Isadora, E.1). Para Karla, até mesmo os efeitos da vacina se 

apresentavam como uma incerteza diante do futuro: “[...] são vacinas que estão sendo 

testadas, assim, em muita gente, a gente não sabe ainda o que é que é, como é isso a longo 

prazo, né.” (Karla, E.3). 
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Para algumas participantes, a necessidade de retomada das atividades se coloca 

como algo importante: “[...] eu acho que vai ter que flexibilizar [...] ninguém tá 

aguentando mais, na verdade [...] ficar recluso tanto tempo, e aí já tá todo mundo 

largando, assim, largando de mão mesmo.” (Silvana, E.1). No entanto, a flexibilização 

das medidas de isolamento exige uma adaptação ao cenário de insegurança e incertezas: 

“[...] muita coisa agora vai deixar de ser da forma que é e a gente vai ter que se adaptar a 

tudo isso e voltar à nossa rotina, à nossa realidade, porque a vida tá aí e a gente precisa 

realmente viver, né [grifo nosso].” (Isadora, E.1). A narrativa de Isadora expressa a 

percepção da vida em suspenso devido à pandemia, o que também pode ser observada na 

fala de Karla – que ressalta a importância de retomar as atividades com cautela: 

Porque na verdade eu não posso nem dizer que o correto seria todo mundo ficar 

em casa, eu acho que isso também tava trazendo uma série de problemas grandes 

pra muita gente, né, emocionais, psicológicos, físicos, as pessoas precisam sair, a 

vida precisa continuar, mas assim, a questão da segurança mesmo e do cuidado 

[...] a gente podia ter um cuidado maior. (Karla, E.3). 

As ressalvas com relação à retomada das atividades são abordadas pelas 

participantes no sentido das preocupações com os riscos que podem estar associados a 

esse retorno. É o caso de Karla, que se preocupa com a volta às aulas da filha mais velha: 

“[...] a gente já tá começando a pensar em volta às aulas, aí começam a aumentar os casos, 

o contágio entre crianças, começa a pensar em como vai ser ano que vem, e é toda uma 

incerteza [...]” (Karla, E.3). Sandra corrobora com essa preocupação: 

Os próximos meses é continuar protegendo as crianças, retomando também as 

minhas atividades... Voltando sempre ao normal, voltando sempre a fazer as 

coisas [...]. Eu só até estou mais preocupada com as crianças que vão retomar à 

escola, e é uma coisa que também tenho pensado [...] como é que vai ser isso, 
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então... O mundo agora está vivendo um desafio muito grande nessa retomada, 

porque a reabertura não está, como estamos a dizer, que é o fim da pandemia, ou 

é o fim do vírus, mas é o começo de uma nova era pra todos nós que temos que 

sair nos adaptando com uma nova realidade que é o vírus [grifo nosso].” 

(Sandra, E.1). 

A narrativa de Sandra ilustra a tensão entre o normal <> não-normal: há uma 

necessidade de retorno a um cenário percebido como normalidade, porém, ao mesmo 

tempo, marca uma impossibilidade de voltar exatamente à vida como era antes da 

pandemia (ilustrada pelo signo “começo de uma nova era”).  

Imaginar uma perspectiva futura de retorno presencial às atividades de trabalho e 

estudo constituiu uma grande preocupação para algumas participantes. Para Elaine, a 

volta ao trabalho era abordada por ela como um “medo” desde as primeiras entrevistas, 

tanto pela possibilidade de contágio ao sair do ambiente doméstico tido como seguro – 

“eu fico preocupada de adquirir isso e com quem ela vai ficar.” (Elaine, E. 1) - quanto 

pela perspectiva do afastamento da filha: “Eu imagino que vou voltar ao trabalho, né. Ter 

que me adaptar a essa situação de me afastar de minha pequenininha. [...] é o que hoje 

o que mais me... me  aterroriza mesmo. A palavra é aterrorizar. É o afastamento dela.” 

(Elaine, E.2). Gabriela também se preocupa com a volta às aulas da faculdade em que 

estuda, uma vez que uma série de dúvidas surgia a respeito do cuidado com a filha no 

período das aulas: 

Tem também a questão da faculdade, quando voltar, como é que vai ser, a questão 

do desmame que eu não sei como vai ser [...] com quem é que eu vou deixar ela, 

porque minha mãe também já vai ter voltado a trabalhar. Será que eu vou ter que 

levar ela pra a faculdade? E será que vai ser muita exposição, sabe?  [...] E pra 

pegar as matérias, será que eu vou conseguir me dedicar direito? Será que eu vou 
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conseguir ler um texto? [...] Me preparar pra um trabalho, fazer essas coisas assim.  

[...] aí eu já penso ‘pô, se eu quiser deixar ela com o pai e ela ficar ainda 

estranhando muito a família do pai?’. (Gabriela, E.1). 

No caso de Gabriela, o contato da filha com outras pessoas foi impossibilitado 

pelo distanciamento social, e a introdução da relação da criança com familiares e amigos 

se apresenta como uma grande preocupação para a participante, que constantemente 

imagina – e teme - como será esse momento:  

 [...] eu tenho medo dela não reconhecer as pessoas, ou dela ficar estranhando, não 

querer ficar tendo muito contato, assim... Porque ela tá grudada comigo o tempo 

todo. Inclusive, de ser, tipo, prejudicial assim pra mim, querendo voltar a estudar 

e ela ficar nessa, sabe, de só querer ficar comigo, só querer ficar comigo. [...] 

(Gabriela, E.1). 

No caso de Karla, a volta ao trabalho também se coloca como uma incerteza, uma 

vez que ela trabalha como maquiadora e essa atividade depende do retorno dos eventos, 

por isso a participante diz que fica “em aberto” com relação ao ponto de vista profissional. 

No entanto, já antecipa algumas preocupações sobre esse possível retorno: “[...] E a 

questão também de eu precisar arranjar alguém pra ficar com ela [...] e aí vem essas 

mesmas preocupações de como é que vai ser, essa pessoa como é que vai se deslocar, pra 

chegar aqui e de repente trazer um vírus ou alguma coisa do tipo [...]” (Karla, E.3).  

O parto e a chegada do bebê também foram imaginados pelas participantes que 

estavam gestantes e pareciam alterar, em alguma medida, a percepção sobre o futuro e a 

relação dessas mulheres com o cenário de pandemia. Silvana esperava, na primeira 

entrevista, que o nascimento do filho ocorresse em um contexto de maior proximidade 

com a “normalidade”, permitindo, inclusive, a realização do chá de bebê – que 
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posteriormente ela relatou como tendo sido realizado no formado de “charreata”, já que 

a situação de pandemia não se resolveu.  

Eu espero que daqui até novembro esteja bem mais flexível as coisas, né. Até 

porque eu quero fazer chá de bebê, tô tentando organizar talvez pra outubro. Então 

eu espero que pelo menos o nascimento dele seja mais tranquilo, as coisas voltem 

a normalizar aos pouquinhos e até lá esteja mais... eu sei que vai ser difícil tá cem 

por cento, porque a gente sabe que é um vírus que tá percorrendo, que não vai 

morrer de uma hora pra outra, então a gente ainda vai ter esses certos tipos de 

cuidado. Porém eu espero que esteja bem mais tranquilo pra quando ele tiver 

vindo. (Silvana, E.1).  

 Para Letícia, o nascimento da filha seria um evento futuro que traria a 

possibilidade de retomada de algumas atividades: “[...] depois do parto eu não sei [...] eu 

penso que vou precisar retomar a vida um pouco [...] [grifo nosso]” (Letícia, E.1). A 

perspectiva de uma flexibilização no isolamento social após o nascimento da filha parece 

estar relacionada à percepção de vulnerabilidade de Letícia por estar gestante, que poderia 

ser amenizada após a relativa separação do bebê do corpo da mãe. Além disso, Letícia 

também imaginava que a pandemia poderia estar mais controlada nos meses subsequentes 

ao parto: “[...] espero que até lá, né, tô contando que em dezembro, janeiro, a gente já 

esteja falando de um mundo mais organizado, no sentido de proteção” (Letícia, E.1). 

Letícia afirmou que o possível retorno ao trabalho estaria fora de cogitação, mesmo que 

essa escolha colocasse em risco o seu emprego, pois queria manter-se segura durante a 

gestação: “eu me imagino isolada [...] não imagino sair. [...] existe uma possibilidade do 

home Office não ser possível, então eu tô disposta a abrir mão da função, né, do emprego 

[...] eu não consigo me imaginar retomando o contato social [...]”. (Letícia, E.1). A 

participante deixa clara a percepção da flexibilização das medidas de isolamento como 
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um retorno à vida, o que só seria possível após o parto: “[...] tenho a dimensão de que só 

volto à vida aí depois de parir, né. Então isso pra mim tá muito claro, não me coloco 

em risco em nenhum contexto [...] [grifo nosso]” (Letícia, E.1). Com o nascimento da 

filha, Letícia disse – em sua terceira entrevista – estar considerando a perspectiva de uma 

flexibilização do isolamento social para permitir a ida de uma faxineira à sua casa para 

ajudar com a limpeza, porém apenas após a filha completar pelo menos três meses de 

vida.  

Para Gabriela, o fato de ter uma filha pequena em casa interfere diretamente na 

sua atitude diante da pandemia, uma vez que o cuidado com a exposição é maior pela 

precaução com a filha:  

Eu acho que até o final do ano ainda vai ser mais assim de isolamento. Pelo menos 

da minha parte, por conta de Daniela, sabe? Porque eu fico pensando ‘poxa, se 

não fosse por Daniela, assim...  depois da vacina e tal, depois que as coisas fossem 

melhorando mais, eu acho que eu estaria mais tranquila’. Mas mesmo assim, com 

ela pequena eu acho que ainda vou ficar com um pouco de receio, sabe? Da 

exposição, e tudo mais. (Gabriela, E.1). 

Para boa parte das participantes, a prospecção para o futuro diante de tanta 

insegurança e incertezas parece gerar ansiedade, uma vez que é uma situação percebida 

como algo que “[...] não tem muito o que fazer né, só esperar.” (Gabriela, E.1), ou seja, 

um cenário que não pode ser modificado e que foge daquilo que é possível controlar. Na 

terceira entrevista de Karla, quando perguntada sobre sua expectativa para o futuro, a 

participante disse que busca “não ficar pensando nisso”: “eu procuro não ficar ansiando 

bastante sobre como é que vai ser [...] Essa questão da pandemia não tá no meu alcance, 

eu não posso... não tá no alcance de ninguém especificamente [...]” (Karla, E.3). Gabriela 

também assume a premissa de que deve evitar pensar no futuro como um recurso para 
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não se frustrar com as expectativas que não forem realizadas: “E acho que o melhor a 

fazer mesmo é esperar, não ficar criando muita expectativa, porque eu acho que isso vai 

causar mais frustração” (Gabriela, E.3). A participante teme, inclusive, uma readaptação 

à antiga normalidade, que irá exigir um novo movimento de reorganização pessoal: 

[...] às vezes eu tenho uma sensação de que eu não vou saber viver normalmente 

já depois, sabe, como tipo assim, às vezes eu assisto novela, vejo um filme, eu 

vejo o povo, assim, falando normal sem máscara, já fico ‘gente, não pode’ (risos). 

Aí eu fico pensando ‘Jesus, quando tiver essa vacina será que eu vou saber viver 

novamente de novo, assim, tipo assim, né, normal?’. (Gabriela, E.3). 

O cenário de pandemia se apresenta, portanto, como um propulsor de mudanças 

significativas no modo de viver e se relacionar. Assim, as participantes precisaram 

adaptar-se a esse cenário e às ações que precisavam ser adotadas a fim de evitar a 

contaminação. Após alguns meses, tais protocolos parecem ter passado a fazer parte das 

rotinas dessas mulheres de forma tão marcante que a projeção imaginativa do futuro 

incluía uma possível dificuldade de adaptar-se novamente a um contexto em que não 

precisariam adotar essas medidas de proteção, como percebido na fala de Gabriela acima 

transcrita. Isso porque o futuro imaginado por parte das participantes incluía a 

possibilidade de que o contexto pandêmico ainda permanecesse por bastante tempo, 

negando a possibilidade de um retorno próximo a uma suposta “normalidade” – embora 

a vacina tenha sido apontada nas narrativas de algumas das mulheres entrevistadas como 

algo que possibilitaria a saída da crise sanitária causada pela Covid-19. Apesar da 

tentativa de direcionar-se prospectivamente, as participantes demonstraram dificuldade 

de imaginar como seriam os próximos meses, uma vez que a pandemia intensificou o 

caráter de incerteza a respeito do futuro. 
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Estratégias afetivo-semióticas de autorregulação do self: o uso de recursos 

simbólicos para lidar com os desafios do presente e a incerteza do futuro 

Para conseguir lidar com os muitos desafios envolvidos na vivência da transição 

para a maternidade em um contexto de pandemia, as participantes recorreram ao uso de 

alguns recursos simbólicos como estratégias afetivo-semióticas de autorregulação do self.  

Os recursos apropriados por um indivíduo tornam-se elementos culturais que atuam como 

intermediários para as trocas entre esse sujeito e seu meio cultural (Valsiner, 2012/2007). 

Esses recursos podem ser utilizados para lidar com situações disruptivas e auxiliar em 

períodos de transição que exigem uma construção de significados para atribuir sentido à 

nova experiência (Zittoun, 2006). 

No intuito de mitigar a sensação de vulnerabilidade causada pela percepção de 

risco de contágio e pela visão do outro como ameaça em potencial, as participantes 

relataram a utilização de recursos que funcionaram como tentativas de gestão de risco, 

como equipamentos de proteção (p. ex. máscara, álcool em gel e sabão), a ampliação 

voluntária do tempo da quarentena e a intensificação do isolamento social. A narrativa de 

Silvana deixa claro o diálogo intrapsicológico que envolve a adaptação ao cenário de 

pandemia e a necessidade de cumprir as medidas de proteção: “Na maioria das vezes eu 

tento colocar na minha cabeça, né, que não dá pra mudar, que é um momento realmente 

que... eu tenho que passar, né. E ficar nessa... ficar reclusa, até pra prevenção mesmo.” 

(Silvana, E.1).  

Até mesmo no momento do parto, Sandra e Letícia afirmam ter tido rigor no uso 

da máscara como uma estratégia de proteção: “permaneci usando a máscara, mesmo 

naqueles momentos de fortes dores eu estava com a máscara” (Sandra, E.1). A máscara 

apareceu nas narrativas das participantes como o principal recurso utilizado para reduzir 

os riscos de contaminação, ao lado do álcool (líquido e em gel): 
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 [...] quando eu tô sozinha eu saio sempre com o álcool na mão, então tipo assim, 

se eu tiver que apertar o botão do elevador eu boto álcool e aperto. Se eu for sentar 

em algum lugar eu passo álcool na cadeira antes. [...] Sempre de cabelo preso. É... 

enfim, chegar em casa é tirar a roupa toda, botar pra lavar, tomar banho, lavar 

cabelo, pra poder ficar com Daniela. Se eu sair com Daniela é a mesma coisa, 

álcool em tudo, só eu com ela no colo, geralmente minha mãe vai comigo porque 

aí, tipo assim, minha mãe fica com a bolsa dela, com os documentos dela, então 

eu não preciso pegar nas coisas pra entregar pra ninguém, receber de volta, eu fico 

só com ela no colo. [...] Quando o pai dela vem visitar, ele chega com a roupa, vai 

tomar banho, troca de roupa, troca de máscara, tudo. [...] aí higieniza a mochila, 

porque eu não sei se ele encostou em algum lugar, e tal. (Gabriela, E.3). 

A participante Sandra apontou a dificuldade em proteger o bebê da contaminação 

nos momentos em que precisa levá-la ao médico, uma vez que bebês não podem usar 

máscaras. Sandra, portanto, busca utilizar recursos que ofereçam uma alternativa que 

reduza a sensação de vulnerabilidade relacionada à filha: “[...] a última vez que fui ao 

hospital cobri um pouco [o rosto da filha] com o lençol, mas sem deixar em situação de 

desconforto” (Sandra, E.1). Elaine afirma que criou “procedimentos e critérios” para sair 

com a filha quando precisa fazer compras:  

[...] coloquei face shield nela, já que ela não pode utilizar uma máscara. [...] roupa 

maior, pra que ela não mexa nas mãozinhas. E comprei um canguru, né, que ela 

fica presa ao meu corpo e aí impede ela também de se mexer [...]. E aí eu vou em 

horários que não tem muita gente [...]. (Elaine, E.3).  

Em um contexto de distanciamento social e receio de estar perto de pessoas 

significativas, a tecnologia é um recurso que se apresenta enquanto possibilidade de que 

o contato com o outro seja garantido e a interação social preservada, ainda que a presença 
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física seja substituída pela imagem nas telas de dispositivos eletrônicos, como afirma 

Letícia: “a falta tá aí, a gente vai ter que aprender a lidar com ela [...] a gente vem 

substituindo essas presenças né, no sentido do discurso, no sentido da imagem, né, ainda 

que não seja física [grifo nosso].” (Letícia, E.1). Para Isadora, as videochamadas também 

são uma forma de garantir o contato entre seus familiares amigos e o filho que iria chegar: 

“no meu puerpério ele vai estar pequenininho [...] ninguém vai poder visitar o menino, né 

[...] até as visitas vão ser online, chamada de vídeo, todo mundo vai ver meu príncipe 

lindo por vídeo”. (Isadora, E.1). Sandra conta que utilizou o telefone para falar com o 

esposo para que ele pudesse “dar alguma força” no momento do parto, em que estava sem 

nenhum acompanhante, o que causou nela a sensação de que “mesmo ele não estando lá, 

ele sempre estava” (Sandra, E.2). Para Elaine, apesar de ser a única alternativa possível 

para manter o contato com pessoas importantes, a videochamada é um recurso que não 

substitui a presença física: “[...] eu acho tão frio isso, tão distante, tão... tão ruim.” (Elaine, 

E.1). 

A religião também apareceu como recurso simbólico importante para lidar com 

os desafios da transição para a maternidade no contexto de pandemia. Elaine afirmou que 

uma das formas pelas quais busca o equilíbrio é por meio da oração. Sandra, por sua vez, 

utilizou como recurso intensamente afetivo a sua fé em Deus para mitigar a sensação de 

solidão durante o momento do parto. Ela afirma que no momento em que estava sozinha 

no hospital dando à luz, estava “só com Deus. Porque ele cuidou de mim lá e tudo deu 

certo” (Sandra, E.1). Desse modo, atribui a uma força superior a garantia de que tudo 

ficaria bem: “pra quem não tinha nem acompanhante e dar tudo certo, ainda voltar pra 

casa com o bebê na mão, com saúde, com vida, é... é de louvar a Deus” (Sandra, E.1). Ela 

afirma que a fé em Deus era sua “maior motivação ali, [...] maior força” (Sandra, E.1) e 
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o que a movia e fazia acreditar que tudo daria certo. Para Isadora, a fé também se coloca 

como um recurso importante para manter a estabilidade emocional:  

É uma coisa que a gente só segura na mão de Deus mesmo e se... se agarra nas 

coisas que a gente acredita e deposita e emana energia voltada pra aquilo ali, 

porque senão (risos). É fé né, de que a gente vai sair disso, e que a gente vai 

continuar a ser pessoas que não foram contaminadas pelo vírus [...] (Isadora, E.1). 

As atividades de trabalho e estudo também foram apontadas como importantes 

para manter uma rotina e uma regularidade que organizam a experiência e buscam 

diminuir a sensação de instabilidade característica da pandemia: “voltar pro trabalho me 

ajudou muito a manter uma rotina.” (Letícia, E.1). Para essa participante, as atividades 

acadêmicas também foram importantes nesse sentido: “[...] o mestrado me ocupa muito 

também [...] isso me concentra um pouco, me toma assim, né. Me faz deixar de pensar 

nesse macro e nessa loucura toda que tá acontecendo” (Letícia, E.1) Isadora relatou que 

uma estratégia encontrada por ela para lidar com a pandemia foi simular um cenário de 

relativa normalidade: “quando começou a pandemia eu fiz ‘vou fingir que não tá tendo 

nada, vou fingir que eu tô na faculdade fazendo as coisas que eu estaria fazendo’.” 

(Isadora, E.1). Para essa participante, a necessidade de construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) da faculdade lhe garantiu certa estabilidade psíquica: “[...] eu 

acho que se eu não tivesse fazendo o TCC no meio desse cenário que a gente vive, pra 

mim seria muito mais complicado, porque eu tô vendo uma galera surtando aí porque não 

tem nada pra fazer [...]” (Isadora, E.1).  

Outras atividades também foram citadas pelas participantes como formas de 

ajudá-las a lidar com o cenário de pandemia, distanciamento social e reclusão no ambiente 

doméstico: “Eu voltei a malhar, voltei a me exercitar, também me ajuda bastante.” 

(Gabriela, E.2). Além das atividades físicas, exercícios de concentração e relaxamento, 
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como meditações, também podem ser importantes recursos para auxiliar a manter uma 

estabilidade a nível psíquico e emocional: “eu tenho colocado uma meditação, uma coisa 

mais voltada pra a gestação, pra dar uma acalmada [...] peguei umas meditações voltadas 

pra a gestação que tem me ajudado muito. Eu meio que pego essa horinha pra mim.” 

(Karla, E.1). 

Assim, os recursos auxiliam e facilitam o processo transicional após uma 

experiência que exige uma reconfiguração do self e a construção de significados 

necessários para atribuir sentido à nova experiência (Zittoun, 2006). No caso das 

participantes, a transição para a maternidade no cenário de pandemia se apresentou como 

uma vivência repleta de ambivalências, que demandou a utilização de diversos recursos 

a fim de lidar com a novidade da experiência. 

Os capítulos 4, 5 e 6 tiveram como objetivo situar a problemática de como as 

mulheres enfrentam experiências de rupturas significativas em seu cotidiano em 

decorrência da emergência inesperada da pandemia da Covid-19 em seus contextos de 

vida, ao mesmo tempo em que precisam lidar com as demandas pessoal-coletivas da 

transição para a maternidade em curso. Para tanto, foi realizada uma análise geral dos 

dados coletados a partir das entrevistas com as oito participantes da pesquisa, abarcando 

os principais temas presentes em suas narrativas.  

No entanto, julgou-se necessário realizar análises mais detalhadas e aprofundadas 

de dois casos específicos: o Caso Sandra e o Caso Letícia. No capítulo 7 será realizado o 

estudo do caso Sandra, uma mulher moçambicana que reside temporariamente em 

Salvador, negra, usuária do sistema público de saúde e que dá significado à pandemia 

como algo que ressaltou as diferenças sociais. A participante relata situações marcantes 

acerca do sistema público de saúde – como o fechamento provisório dos postos para 
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realização do pré-natal e o encontro com as portas fechadas na maternidade quando entrou 

em trabalho de parto. O caso dessa participante possibilita reflexões importantes sobre os 

aspectos sociais de raça, classe social e gênero que marcam a pandemia, principalmente 

com relação ao sistema público de saúde do Brasil.  

O capítulo 8 irá analisar a experiência da participante de nome fictício Letícia, 

psicóloga que atua no acolhimento a pacientes e familiares vítimas da Covid-19 em 

Salvador, e que descobriu a gravidez enquanto atuava presencialmente em um hospital de 

atendimento a pacientes com a doença. Na narrativa da participante aparece de forma 

muito marcante o medo e a preocupação acerca da doença, estratégias muito rígidas de 

distanciamento social e higienização, e uma significação acerca da pandemia marcada 

pela atuação como profissional de saúde. 
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CAPÍTULO 7 

A DESASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONTEXTO 

PANDÊMICO: O CASO SANDRA 

Nos capítulos anteriores foi realizada uma análise geral dos dados coletados a 

partir das entrevistas com as 8 participantes da pesquisa, discutindo aspectos relevantes e 

em comum que emergiram das narrativas dessas mulheres a respeito da experiência de 

transição para a maternidade em um contexto de pandemia.  

Porém, como ressaltam Brito et al. (2020), o contexto de pandemia não afeta de 

forma equânime todas as mulheres que vivenciam esse cenário, uma vez que é 

fundamental levar em consideração as desigualdades de gênero, raça e classe na análise 

dos impactos sociais resultantes da crise econômica e de saúde intensificada pela 

pandemia em nosso país. Estrela et al. (2020) afirmam que os grupos minoritários 

vivenciam os impactos da pandemia de forma acentuada, em função dos marcadores de 

raça, classe e gênero que afetam a vida dos indivíduos em inúmeras esferas – incluindo o 

acesso à assistência à saúde. 

Desse modo, o presente capítulo discute as dinâmicas afetivo-semióticas da 

transição para a maternidade no contexto de pandemia da Covid-19 no Brasil a partir dos 

aspectos interseccionais que atravessaram a experiência de Sandra (nome fictício), uma 

das participantes da pesquisa. Com vistas a alcançar esse objetivo, realizou-se um estudo 

de caso qualitativo, analisado a partir da perspectiva da Psicologia Cultural das Dinâmicas 

Semióticas (Valsiner, 2019).  

Sandra é uma mulher autodeclarada negra, de 27 anos de idade, Moçambicana, 

que residia há um ano em Salvador, na Bahia, com seu esposo e seus dois filhos (um 

menino e uma menina, de 2 e 5 anos de idade respectivamente). No momento da primeira 
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entrevista (julho/2021), havia dado à luz seu terceiro filho há aproximadamente um mês 

em uma maternidade pública na cidade de Salvador. Possui formação superior, mas no 

momento da entrevista não estava trabalhando e não soube informar a renda familiar 

mensal aproximada. No período em que foi realizada a terceira entrevista (dezembro de 

2020) comentou que estava fazendo bolos para vender por encomenda para o Natal. 

Sandra é usuária do sistema público de saúde, e sua experiência com a assistência à 

gestação, parto e puerpério, durante a pandemia da Covid-19, põe em relevo o papel 

balizador dos marcadores sociais envolvidos na vivência da transição para a maternidade 

durante um contexto de pandemia. 

A emergência da pandemia da Covid-19 no curso da terceira gestação de Sandra 

Sandra descobriu sua terceira gravidez em setembro de 2019, e descreve essa 

notícia como “maravilhosa”, “emocionante”, “uma emoção muito grande”. Através da 

ultrassonografia que confirmou a gravidez, Sandra conseguiu ver o bebê – ainda muito 

pequeno – em seu útero: “ele estava medindo uns centímetros muito pequeno, e ainda era 

tão pequenininho, parecia uma semente lá dentro”. A partir desse momento, tem início a 

percepção da complexa vivência corporal de uma gestação, em que o corpo grávido da 

mulher abriga outro corpo - o do seu bebê.  

Sandra relata que começou a realizar o pré-natal e a seguir as orientações a 

respeito da gestação, mas a partir do mês de março de 2020 o cenário “começou a ficar 

complicado” devido à chegada e o alastro da pandemia do novo Coronavírus no Brasil. 

A circulação do vírus, percebido como um “inimigo invisível” (Santos, 2020), e o medo 

do contágio foram alguns dos desafios que marcaram a gestação de Sandra. Ela relata que 

foi um período “muito difícil”, pois, permanecia quase o tempo todo em casa e quando 

saía, apenas para realizar consultas e exames médicos, sentia um intenso receio de ser 
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contaminada. Uma vez que não é possível identificar os potenciais vetores de contágio, o 

corpo do outro era visto como uma potencial ameaça: 

Era aquele sair com o coração na mão, sem saber o que vai acontecer porque 

os anúncios da pandemia eram que qualquer um pode estar carregando o vírus, 

ninguém está isento do vírus... e pior ainda era saber que os profissionais de saúde 

também correm risco porque estão ligados aos doentes diretamente, infectados, 

então foi um momento de muito pânico, principalmente estando gestante né. 

[grifo nosso].  

É possível identificar a partir da narrativa de Sandra a emergência de um campo 

afetivo-semiótico marcado pela percepção de vulnerabilidade, graças à inclusão das 

gestantes faziam no grupo de risco associado à Covid-19 e ao grande número de mortes 

maternas ligadas ao vírus no Brasil (Takemoto et al., 2020):  

[...] o que mais me deixava traumatizada naquele momento de gestação era abrir 

a TV e ver mulheres que estão em coma por causa da Covid, mulheres grávidas 

que pegaram a Covid e entraram em estado de coma. E muitas vezes também 

passava na TV mulheres que [...] perderam a vida, e o bebê ficou, por causa da 

Covid. 

Como visto no capítulo anterior, o contexto pandêmico dá uma tonalidade de 

maior complexidade e ambivalência à relação da mulher com seu corpo grávido, que pode 

vir a ser uma fonte de contaminação para si mesma e para o bebê. Desse modo, o corpo 

que guarda e protege o bebê em desenvolvimento é percebido como vulnerável e – caso 

exposto à presença do vírus - um risco em potencial para mãe e bebê. Nesse sentido, 

Sandra afirma que “queria ter uma gestação mais tranquila, sabendo que não corro 

nenhum risco de apanhar nenhuma doença”.  
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Durante a gestação, é possível pensar que o corpo materno funciona como bússola, 

uma vez que as mudanças corporais características de cada fase gravídica apontam para 

o desenvolvimento do bebê e para a proximidade do momento do parto, sendo 

constantemente interpretadas pela gestante. Nos últimos meses, a barriga costuma ficar 

maior, mais pesada, e pode haver a presença de sintomas como cansaço. No caso de 

Sandra, ela temia que a falta de ar causada pelo crescimento da barriga no final da 

gestação fosse confundida com um sintoma da Covid-19, ou seja, que os desconfortos 

característicos do final da gestação fossem interpretados pelos profissionais de saúde 

como sinais de um corpo doente:  

E eu acho que o pior momento [...] pra mim, foi mesmo o fim da gestação. Porque 

no fim da gestação eu já estava mesmo com aquele desconforto por causa do 

crescimento... da barriga, né, já dava aquele desconforto, aquela falta de ar. Aí eu 

ficava com medo [...] no sentido de imaginar (risos) se eu vou pra um hospital e 

eles vão pensar que talvez eu estou com a Covid [...] [grifo nosso]. 

Sobre a percepção de proximidade do momento do parto, Sandra relata as 

sensações corporais de “dores um pouco mais intensas”, “num intervalo de cinco em 

cinco minutos” e “quando estoura a bolsa” como sinais de que deveria ir para o hospital. 

Assim, esses signos corporais foram interpretados como indicativos de que era chegada 

a hora do bebê nascer.  

Com relação ao nascimento do bebê, Sandra relata ter sentido receio de que no 

momento crítico da experiência do parto algumas medidas de proteção como o uso de 

máscaras ou a constante higienização das mãos pudessem não ser realizadas 

adequadamente. 

[...] sabendo que você está com dores, talvez não vai conseguir desinfetar a mão 

tempo inteiro [...] e a outra coisa que eu pensava é ‘como é que eu vou tomar 
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banho no hospital? Porque temos outras gestantes que também vão frequentar o 

banheiro’[...] dar à luz em tempos de pandemia é um desafio [...] Porque os 

hospitais geralmente cada quarto está pra duas gestantes [...] E aí você fica 

pensando né, que tem que tirar a máscara, que temos crianças pequenas no meio, 

que as crianças também não usam máscara [...]. 

No trecho acima, Sandra apresenta um aspecto que se tornou uma preocupação 

ainda maior após o nascimento do bebê: como proteger a filha - agora fora do seu corpo 

– de uma possível contaminação, visto que “[...] a bebê ela não pode usar nenhuma 

máscara e ela precisa continuar a fazer as consultas... [...] Então é uma das coisas que... 

que se tornam um grande desafio, no sentido de como gerir essa situação”.  

A máscara que funciona como uma barreira que diminui as chances de contágio e 

que era uma estratégia utilizada por Sandra enquanto gestante para proteger a si mesma e 

ao bebê, passa a ser um recurso de proteção exclusivamente para ela, e não mais para sua 

filha. Sobre isso, Sandra relata seus pensamentos e preocupações: “eu estou vestindo 

máscara, mas a minha filha não tem nenhuma proteção” e que “se fosse possível somente 

guardar a minha filha até isso tudo passar... Mas não é possível [...]”. 

A necessidade de sair de casa suscitava, para Sandra, intensa angústia, pois 

representava para ela a possibilidade de contágio. Porém, ao mesmo tempo, Sandra relata 

a necessidade de realizar exames e as consultas pré-natais durante a gravidez, assim como 

de levar a bebê para consultas pediátricas e para tomar vacinas nos primeiros meses de 

vida, a fim de garantir a manutenção da saúde. No entanto, na segunda entrevista, 

realizada três meses após o nascimento da filha, Sandra diz: “ainda não marquei a consulta 

dela, estou assim pensativa, mas... já estou organizando-me para ver se próximo mês eu 

tomo coragem [grifo nosso] e já levo”. A narrativa, ilustra, portanto, que para Sandra é 
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preciso se organizar psiquicamente (se encorajar) para realizar essa ação, usualmente tão 

corriqueira – sair de casa para uma consulta médica. 

A devastadora experiência de desamparo: solidão e desassistência  

A experiência da transição para a maternidade é atravessada por aspectos raciais 

e de classe, assim como também é a vivência da pandemia da Covid-19. A assistência à 

saúde se coloca como um dos aspectos que revelam as iniquidades do cenário de 

pandemia: não estamos todos no mesmo “barco”.  Para ilustrar a questão das 

desigualdades sociais existentes no país durante a pandemia, é fundamental descrever a 

experiência de Sandra com o fechamento temporário de algumas maternidades públicas 

e dos postos de saúde que realizavam o pré-natal na cidade de Salvador em um dos 

momentos críticos da pandemia, incluindo o local em que a participante realizava o 

acompanhamento pré-natal durante sua gestação.  

Sobre a decisão do posto de saúde de interromper o pré-natal no início da 

pandemia, Sandra considera que era “muito mais pra poder proteger as gestantes, porque 

fazíamos parte do grupo de risco”, na medida em que o posto de saúde era muito pequeno 

e precisou ser provisoriamente fechado para evitar aglomerações. No entanto, ela diz ter 

ficado em “pânico de saber que já não... não vai ter o acompanhamento pré-natal 

temporariamente, porque somente sobrava a emergência” e conta que foi “um momento 

muito preocupante”, pelo fato de não ser brasileira e não conhecer muito bem a cidade, 

nem saber a localização dos demais serviços de emergência médica. Segundo ela, em 

poucos meses as consultas voltaram ao normal, mas nesse intervalo precisou recorrer ao 

atendimento médico particular para dar continuidade ao acompanhamento pré-natal.  

Apesar de compreender as razões pelas quais foi justificado o fechamento 

temporário dos serviços de pré-natal nos postos de saúde, Sandra encontra certa 
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dificuldade para atribuir significado ao desamparo vivido pelas gestantes em decorrência 

de uma falta de alternativas que – segundo ela - poderiam ter sido apresentadas pelo 

sistema de saúde (como a marcação de horários específicos para cada gestante, evitando 

aglomerações). Ela relata: 

[...] eu acho isso aí uma coisa muito estranha [...] até hoje eu não consigo... não 

consigo, assim, achar uma resposta pra eu dizer o que é que aquilo significa, 

em plena pandemia as mulheres grávidas [...] não tiveram... locais pra atender a 

elas, passou-se muita dificuldade [...] foi muito constrangedor. [grifo nosso].  

Sandra precisou “recorrer ao privado pra dar continuidade ao pré-natal” durante 

os meses em que foram interrompidos esses serviços nos postos de saúde, porém relata 

que sempre se questionava: “imagina aquelas mulheres que não tinham nem dinheiro pra, 

se calhar, procurar uma clínica pra poder dar a continuidade do seu pré-natal”, afirmando 

que pensa que isso “favoreceu mais o privado [...] porque não havia outra opção”.  

Outra experiência marcante e intensamente afetiva foi vivenciada por Sandra no 

final de sua gravidez. Mais uma vez, o corpo gravídico funcionou como uma espécie de 

bússola e fez com que Sandra, ao começar a sentir alguns sinais que interpretou como 

sendo o trabalho de parto, buscasse um atendimento médico em uma das maternidades 

públicas de Salvador. Entretanto, ela foi desacompanhada e recorreu a um transporte por 

aplicativo para levá-la, pois o marido precisou ficar com os filhos pequenos – por serem 

estrangeiros, o casal não tem familiares no Brasil para ajudá-los. Chegando lá, Sandra se 

deparou com as portas fechadas da maternidade, sendo informada pelo segurança da 

instituição de que a maternidade não estava funcionando por conta da pandemia. Ela 

acredita que o fechamento da maternidade tenha ocorrido porque esta se localiza em um 

bairro que, na época, teve um grande número de casos de Covid-19, e muitos dos seus 

profissionais de saúde foram infectados, o que reduziu a quantidade de médicos 
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disponíveis para atendimento. Como só havia um único médico realizando atendimento 

e um grande número de pacientes internadas, a instituição precisou ser temporariamente 

fechada. Para Sandra, essa medida foi tomada para proteger as gestantes, mas diz ter sido 

“muito complicado” se deparar com os portões fechados, sozinha, sentindo dores e sem 

ter como ir para outro local: “o meu esposo não podia deixar os meninos pra vir me levar 

pra outro hospital, então foi uma situação... foi muito difícil, que eu... eu fiquei ali na 

porta, e eu estava chorando, eu orava ‘meu Deus, o que é que eu faço, eu já estou aqui’”. 

Sandra afirma que este foi o momento mais marcante de sua gestação:  

Se eu tivesse que tirar foto de algo [que representasse tornar-se mãe em uma 

pandemia], eu tiraria foto... faria um minivídeo do momento que eu vivi na 

Instituição X [nome excluído], porque [...] é o que mais me marcou de fato. 

Devido ao caráter profundamente afetivo da experiência vivida, Sandra encontra 

alguma dificuldade em descrevê-la para a pesquisadora:  

Não há nada que possa descrever aquele momento; [...] estava chuviscando, eu 

com barriga, com a minha bolsa, fiquei parada ali fora. Foi um momento... que eu 

não sei o que... o que aquilo significa. [grifo nosso].  

Porém, relata ter se sentido muito sozinha, e que o segurança da maternidade ficou 

com “pena” dela, questionando se ela não teria ninguém para ajudá-la. Sandra descreve 

a situação como “muito estranha”, um momento “muito constrangedor”, “chocante”, 

“terrível”, “doloroso”, “desumano” e que demonstra “falta de amor” por parte dos 

profissionais:  

Mas o que me doeu é eu entrar dentro do hospital e ouvir o médico dizer ‘senhora, 

vai embora pra a sua casa, porque eu não vou lhe atender, não tem médicos, não 

tem leitos pra você aqui’ (risos). Então é terrível, ao menos dizer ‘aqui está lotado, 

mas nós vamos encaminhar a senhora pra um posto, vamos colocá-la na 
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ambulância com toda a atenção, ou vamos solicitar a ambulância do hospital 

disponível pra que você tenha um acompanhamento’. 

Sandra relata que achou “muito estranho” o fato de a maternidade estar fechada 

quando buscou atendimento, pois havia ligado para lá e foi informada de que estavam 

atendendo. A experiência de desamparo ao encontrar as portas da maternidade fechadas 

e a negativa de atendimento foi tão marcante que Sandra diz que não sabe se ainda gostaria 

de viver no Brasil e diz ter sentido vontade de “voltar pra minha casa” – se referindo ao 

seu país de origem. A falta de esclarecimentos sobre a razão da maternidade para não 

atendê-la e ausência de uma busca de alternativas por parte de seus profissionais para 

oferecer-lhe atendimento médico naquele momento provocaram em Sandra uma tentativa 

de dar sentido àquela inquietante experiência. Ela reflete: 

Então nós não vamos saber, por exemplo, porque que o hospital tinha que estar 

fechado. Então eles não explicaram especificamente, só disseram “por causa da 

Covid, é... estamos atendendo pouco”. Sim, mas qual é a solução? O que fazer? 

Mandar a paciente pra casa? [...] E em algum momento eu me perguntei “será 

que isso aqui é alguma ação pra de alguma forma matar as mulheres grávidas 

e dizer que esta mulher morreu do Covid?” Porque imagina [...], foi em junho, 

no momento de pico da pandemia, se eu morresse no caminho, eu não conseguir 

dar o meu parto, eu estaria sendo associada a um dos mortos por Covid, com 

certeza. [grifo nosso]. 

Em uma tentativa de ser recebida pela instituição, Sandra pediu apoio para o 

marido e amigos do casal, que entraram em contato com a maternidade e solicitaram ajuda 

para que ela conseguisse o atendimento. Após ser atendida, foi informada pelo médico 

que ainda não era o momento do parto e ela voltou para casa. Dias depois, ela relata ter 

sentido dores mais intensas e resolveu buscar outro hospital para realizar o parto: 
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Então o maior desafio deste dia é o [...] quando estoura a bolsa, e eu sabendo que 

agora eu tenho que ir ao hospital, porque agora já é a hora [...] e eu vou sozinha, 

o meu esposo não vai poder me acompanhar. A única coisa que [...] aconteceu é 

que ele chamou o uber, eu entrei no uber, e ele acompanhou até o uber, os meus 

filhos aí agoniados, sem perceber o que está a acontecer. 

Dessa vez, Sandra optou por procurar outra instituição para atendimento, 

recorrendo a um hospital de maior porte, porém mais distante de sua casa. Lá, afirmou ter 

tido “um atendimento humanizado, um atendimento maravilhoso”. Sobre o parto, Sandra 

diz ter sido “emocionante”, “maravilhoso”, “um momento bom”, mas também relata a 

“tensão” causada pelo fato de ter que passar sozinha por esse momento: 

O único momento de tensão pra mim foi sair de casa, olhar pra os meus filhos, 

olhar pro meu esposo, sabendo que eu estou indo e não sei o que vai acontecer, e 

sabendo que parto é um momento difícil, é muita gente que morre nessa situação, 

e você nunca vai saber como é que sai, se vai dar certo ou não... Então é uma 

situação que só Deus é que foi adiante. Mas deu tudo certo. E chegando no hospital 

eu me senti...eu me senti muito bem. 

 No momento do parto, Sandra precisou ir para a maternidade sozinha, deixar os 

filhos e o marido para trás, e, desse modo, enfrentar – sem acompanhante - uma situação 

de acentuada incerteza em relação ao que poderia acontecer. Sandra relata que esse foi o 

maior desafio de sua gravidez: estar sozinha durante o parto. Ela conta, ainda, que muitas 

vezes chora ao se lembrar desse momento. Desse modo, a experiência de parir em tempos 

de pandemia (estando ainda distante de sua cidade natal e de pessoas significativas, como 

a sua mãe) foi marcada por um sentimento de solidão e de futuridade em suspenso: 

Eu sabia que não vou ter a minha mãe, que nos outros dois partos a minha mãe 

estava. E saber que eu vou em uma situação onde não me sinto bem, eu estou com 
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fortes dores, [...] eu nem sabia se vou conseguir ficar desinfetando as mãos [...] eu 

não sabia se ia conseguir manter a máscara. [...] Porque tendo acompanhante você 

já sabe que se a máscara sair, a mãe, a tia, ou o esposo, o familiar que está 

acompanhando vai ajudar [...]. 

Sandra pontua as diferenças entre as gestações anteriores – de seus dois filhos 

mais velhos – e a experiência de gestação em uma pandemia, ressaltando, principalmente, 

a ausência de sua mãe durante a gravidez e o parto: “A minha mãe sempre estava do meu 

lado. E no parto também, ela estava lá, dando força” [grifo nosso].  

Para conseguir lidar com os muitos desafios envolvidos na vivência da transição 

para a maternidade em um contexto de pandemia, Sandra recorreu ao uso de alguns 

recursos que atuaram como estratégias afetivo-semióticas de autorregulação do self, como 

os equipamentos de proteção individual (p. ex. uso de máscara, álcool em gel e sabão) e 

o distanciamento social. Até mesmo no momento do parto, Sandra narra ter tido rigor no 

uso da máscara como uma estratégia de proteção: “permaneci usando a máscara, mesmo 

naqueles momentos de fortes dores eu estava com a máscara”.  

Para enfrentar a dificuldade em proteger o bebê da contaminação nos momentos 

em que precisa levá-la ao médico, Sandra também busca utilizar recursos que ofereçam 

uma alternativa que reduza a sensação de vulnerabilidade relacionada à filha: “[...] a 

última vez que fui ao hospital cobri um pouco [o rosto da filha] com o lençol, mas sem 

deixar em situação de desconforto”.  

No momento em que precisou estar sozinha para dar à luz, Sandra relata o uso da 

tecnologia como recurso para se sentir próxima de pessoas significativas, como seu 

marido. Ela conta que utilizou o telefone para falar com o esposo para que ele pudesse 

“dar alguma força”, o que causou nela a sensação de que “mesmo ele não estando lá, ele 

sempre estava”.  
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Para mitigar a sensação de solidão durante o momento do parto, Sandra também 

utilizou como recurso intensamente afetivo a sua fé em Deus. Ela afirma que no momento 

em que estava sozinha no hospital dando a luz, estava “só com Deus. Porque ele cuidou 

de mim lá e tudo deu certo”. Desse modo, atribui a uma força superior a garantia de que 

tudo ficasse bem: “pra quem não tinha nem acompanhante e dar tudo certo, ainda voltar 

pra casa com o bebê na mão, com saúde, com vida, é... é de louvar a Deus”. Ela afirma 

que a fé em Deus era sua “maior motivação ali, [...] maior força” e que era o que a movia 

e fazia acreditar que tudo daria certo.  

Sobre a experiência de se tornar mãe em uma pandemia, Sandra afirma que uma 

estratégia importante para enfrentamento das dificuldades é “pensar nas coisas positivas, 

pensar que tudo vai dar certo” para diminuir a sensação de medo. Ela afirma que é o 

momento de “focar mais no nosso bebê que vai nascer”, “buscar a paz”, “ficar muito 

calmo”, “fazer atividades que também vão distrair e a mente” e “confiar também nos 

profissionais de saúde”. Sandra também destaca que estar em casa proporciona um 

importante recurso de enfrentamento: “desfrutar também do amor da família, [...] ficar 

em conjunto, fazer mais algumas brincadeiras em conjunto”.  

O campo afetivo-semiótico do self de Sandra 

A partir da narrativa de Sandra foi possível identificar importantes aspectos 

envolvidos na experiência de transição para a maternidade durante uma pandemia, 

levando em consideração como fatores interseccionais interferem na experiência, 

principalmente no que tange à assistência à saúde no Brasil.  

Relacionado ao campo afetivo-semiótico do self sob o signo da vulnerabilidade 

percebida por Sandra – por fazer parte, como gestante, de um grupo de risco associado à 

Covid-19 - encontra-se a relação Eu-Outro marcada pelo sentimento de solidão e 
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desamparo que a participante experimenta durante alguns momentos da sua gestação. As 

medidas governamentais com foco no distanciamento social como estratégia para o 

controle da pandemia trazem à tona a noção de que os outros são potenciais transmissores 

do vírus que pode vir a ameaçar a integridade física das gestantes e seus bebês. Somado 

a isso, ressalta-se o fato de Sandra estar temporariamente residindo fora do seu país de 

origem, distante de pessoas significativas como sua mãe, que esteve presente em suas 

gestações anteriores e Sandra a menciona como alguém importante para lhe dar “força” 

em momentos como o parto. Desse modo, aspectos centrais da transição para a 

maternidade, como a experiência compartilhada da gravidez, parto e puerpério é 

interditada, levando a um profundo sentimento de desamparo e de ruptura do elo 

transgeracional.  

O sentimento de desamparo vivenciado por Sandra foi intensificado a partir de 

sua experiência com o sistema público de saúde brasileiro. Sandra relata que sair de casa 

– lugar de proteção contra o vírus – suscitava sentimentos de medo e ansiedade, por isso 

evitava esse movimento nas demais esferas da vida dada à sua condição de 

vulnerabilidade, com exceção para consultar médicos e realizar exames. Nesse sentido, 

Sandra relatou que estava tomando “coragem” para levar sua bebê ao médico, ilustrando 

como o ato de sair de casa para uma consulta parece demandar um grande esforço 

psíquico de balizar o medo e a ansiedade. 

Porém, a busca de acesso ao serviço de saúde teve uma repercussão emocional e 

afetiva ainda maior para Sandra, considerando que no Brasil o acesso a determinados 

contextos de saúde é interseccionado e precisa ser entendido a partir de marcadores 

sociais como gênero, raça e classe social. As desigualdades sociais existentes no país 

regulam as fronteiras de acesso aos diferentes serviços de saúde. No caso das mulheres 

que – assim como Sandra – não dispõem de um plano de saúde ou não têm recursos 



 

218 

 

financeiros para pagar consultas ou exames na rede privada, a rede pública de saúde 

aparece como a única alternativa. É preciso pontuar o esforço do Sistema Único de Saúde 

brasileiro no enfrentamento à pandemia da Covid-19, uma vez que - a despeito dos poucos 

recursos financeiros e materiais e das condições estruturais muitas vezes precárias – 

salvou muitas vidas. Entretanto, no contexto inicial da pandemia, o fechamento 

temporário das maternidades levou Sandra a uma experiência de profunda insegurança 

com relação a um contexto comumente produtor do sentimento de segurança relacionado 

a uma assistência especializada e ao cuidado com a saúde da mãe e do bebê.  

Nesse sentido, Sandra destaca as questões sociais como algo que marca o 

momento histórico da pandemia da Covid-19 no Brasil, ressaltando as desigualdades 

existentes na sociedade. Quando perguntada sobre qual o significado ela atribui à 

pandemia, diz que “trouxe muitas desigualdades, foi mais notório as diferenças 

econômicas” e o que marcou a pandemia, para ela, foram “as diferenças sociais que foram 

mais visíveis”.  

O self, entendido como um sistema autorregulador, produtor de inovações, capaz 

de se transformar e de buscar integração no tempo-espaço, orienta a pessoa para o futuro. 

Mesmo que um futuro percebido como uma incerteza ameaçadora da integridade físico-

emocional, da experiência compartilhada e transgeracional da maternidade, da 

possibilidade de atuação efetiva de uma rede de apoio social em meio a um período crítico 

de transição desenvolvimental –, o self exerce controle flexível sobre a forma como as 

pessoas se posicionam a cada momento (Valsiner, 2014). Nesse sentido, algumas 

estratégias de regulação afetiva e alguns dispositivos simbólicos de proteção foram 

utilizados por Sandra para criar estabilidade, do ponto de vista psicológico, e balizar 

temporariamente o sentimento de vulnerabilidade, ameaça e insegurança, como o uso de 

máscaras de proteção individual, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter distância. 
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Para além desses recursos, a religião aparece como um artefato cultural (Gillespie 

& Zittoun, 2010) que serviu como estratégia de regulação afetiva para auxiliar Sandra a 

lidar com as dificuldades que marcaram sua experiência. A participante relata que sua fé 

em Deus foi um importante motivador para acreditar que tudo ficaria bem. Ela diz que lê 

a bíblia todos os dias, e que, por conta disso, não guarda “nenhuma mágoa” do que viveu 

durante a sua gestação.  

Entretanto, ainda não se pode saber ao certo quais serão as repercussões 

emocionais que a experiência de transição para a maternidade em meio a uma pandemia 

terá no desenvolvimento subjetivo das mulheres ao longo do curso de suas vidas. Daí a 

importância da qualidade de uma assistência à saúde que as acolha de maneira integral e 

equânime, amortecendo o potencial impacto desse evento dramático sobre a estrutura 

ontogenética de organização psicológica. 
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CAPÍTULO 8 

SER MÃE E PROFISSIONAL DA LINHA DE FRENTE NA PANDEMIA: O 

CASO LETÍCIA 

O capítulo 7 apresentou a discussão do caso Sandra, que trata da narrativa de uma 

mulher estrangeira a respeito de tornar-se mãe de mais uma filha em meio ao cenário de 

pandemia no Brasil, analisando os aspectos interseccionais que atravessaram sua 

experiência. O presente capítulo será dedicado à análise do estudo de caso da participante 

Letícia, uma mulher soteropolitana que se descobriu gestante durante um dos períodos 

críticos da pandemia da Covid-19 no Brasil, enquanto trabalhava como psicóloga em um 

hospital privado prestando assistência a familiares de pacientes acometidos pelo vírus. 

Após a descoberta da gravidez, Letícia foi afastada do trabalho presencial no contexto 

hospitalar e passou a realizar os atendimentos à distância, por meio de ferramentas de 

videoconferência. A partir do caso Letícia será realizada uma análise das dinâmicas 

afetivo-semióticas da transição para a maternidade no contexto de atuação como 

profissional da linha de frente no combate à Covid-19 à luz da Psicologia Cultural das 

Dinâmicas Semióticas (Valsiner, 2019).  

Letícia é uma mulher autodeclarada parda, de 34 anos de idade, brasileira, que 

morava com seu esposo e esperava sua primeira filha no período em que foram realizadas 

as primeiras entrevistas (julho e setembro de 2020). Letícia deu à luz em novembro de 

2020, cerca de um mês antes da última entrevista realizada com ela. A participante é 

psicóloga, e trabalha em um hospital particular na cidade de Salvador, Bahia. Quando 

descobriu a gestação, Letícia atuava na linha de frente no combate à pandemia, prestando 

assistência psicológica aos familiares de pacientes acometidos pela Covid-19. Após a 

descoberta da gravidez, o cenário de pandemia assume novos contornos na sua 
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experiência, uma vez que ela se percebe fazendo parte de um grupo de risco associado à 

doença, que poderia trazer graves consequências para si e para seu bebê. A narrativa de 

Letícia, enquanto mulher no atravessamento de sua transição para a maternidade no 

cenário de pandemia, aparece entrelaçada à sua experiência como profissional de saúde 

diante de um contexto desafiador marcado por perdas e muito sofrimento. 

Tornar-se mãe em uma pandemia: a experiência de Letícia 

Para Letícia, tornar-se mãe “sempre foi um desejo”, embora tenha sigo algo que 

ela foi “postergando ao longo dos anos” pelo seu envolvimento com o trabalho: “eu 

sempre fui tentando colocar outras coisas na frente” (Letícia, E.1). Letícia havia parado 

de tomar a pílula anticoncepcional para se “preparar” para engravidar, mas ainda utilizava 

outros métodos contraceptivos para “algum tipo de controle”, por isso descreve a gravidez 

como “um susto absurdo”, algo que ela “não contava nesse momento” e que “não era pra 

ser tão imediato assim” (Letícia, E.1). Apesar do caráter inesperado da experiência da 

gestação e das mudanças instituídas a partir desse momento, a participante atribui um 

significado positivo à chegada da filha em sua vida, e afirma que foi um momento “muito 

curtido” e esperado, por ela e por seu marido. 

A narrativa de Letícia acerca do tornar-se mãe ilustra o caráter de transição 

desenvolvimental que marca essa experiência, como pode ser destacado nos signos “se 

redesenhando” e “se remodelando” utilizados pela participante para descrever o processo 

pelo qual passou gradativamente ao longo desse período. A chegada de um bebê inaugura 

na vida da mulher uma série de movimentos pessoais, que estão fortemente relacionados 

aos processos de desenvolvimento do self e colaboram para que haja um senso de 

continuidade e integridade (Pontes & Simão, 2018; Valsiner, 2012). Para Letícia, sua filha 

veio para “dar um tempo” pra si e “ordenar um pouquinho” as coisas.  
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[...] muito gostoso de estar grávida, de pensar que tem, né, uma pessoinha aqui, 

de que essa vida muda aí né, então eu tive [...] a percepção de mudar o rumo aí 

das escolhas, das decisões [...] eu percebo que tem um pensamento muito voltado 

ao cuidado a ela, ao que é que ela precisa [...] é uma mudança de perspectiva 

muito grande [...] Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito voltada ao trabalho, 

enfim, pro estudo [...] é o momento de parar, né, um pouco [...] se tem uma coisa 

que Beatriz trouxe pra mim é o freio na vida [...] de entender de que eu preciso 

funcionar em outro ritmo [...] [grifo nosso]. (Letícia, E.1). 

O caráter disruptivo da experiência de descoberta de gestação por Letícia se deve 

não só ao fato de tratar-se de um evento inesperado para aquele momento de sua trajetória 

de vida pessoal, mas também por conta do imprevisto cenário de crise sanitária em 

decorrência da pandemia da Covid-19 que se instalou no Brasil quando a notícia foi 

recebida. Letícia, como psicóloga hospitalar, estava iniciando o trabalho na assistência 

aos familiares e pacientes internados por conta da Covid-19 no hospital em que 

trabalhava, quando foi surpreendida pela notícia da gravidez: 

[...] começou a pandemia e aí eu fui uma das pessoas que me organizei junto com  

o trabalho pra poder atender tanto os familiares quanto os pacientes de 

Covid. [...] Eu tive contato com um familiar contaminado, né, e ele tava sem 

máscara, é... enfim, nesse momento inicial mesmo né, do desespero, de sem 

saber o que fazer.  [...] E voltando pra casa [...] um aplicativo desperta dizendo 

que eu estava atrasada [...] tomei um susto absurdo porque eu tava em contato 

com essa população [...] precisei fazer o teste de sangue, esperei até o outro dia, 

mas eu já tinha clareza de que eu não voltaria mais pro hospital [grifo nosso]. 

(Letícia, E.1). 
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 Letícia ressalta que desde que descobriu a gravidez estava decidida a não retornar 

ao trabalho presencial no hospital. A possibilidade de estar contaminada após o contato 

com um familiar de um paciente acometido pela Covid-19 a levou a entrar em uma 

quarentena e lhe despertou sentimentos de angústia descritos por signos como “susto”, 

“medo” e “desespero” relacionados à gravidez inesperada e às possíveis repercussões que 

uma contaminação pudesse ter para a sua saúde e da sua bebê.  

A gravidez no contexto da pandemia se apresentou como um fator que forçou a 

participante ao isolamento social e a se afastar do hospital, o que é descrito por Letícia 

como algo que a “bagunçou” pelo caráter de importância que o trabalho assumia em sua 

vida. A partir da sua narrativa, portanto, é possível observar como o afastamento do 

trabalho contribuiu para que o evento da gestação no cenário de pandemia tenha sido 

experienciado pela participante em termos de uma ruptura: 

[...] já entrei na quarentena de uma forma mais forçada, saí completamente da 

rotina de trabalho e isso me bagunçou bastante, assim, porque eu tava toda 

organizada [...] o trabalho... enfim, ele orienta minha vida [...] foi muito difícil 

sair de uma forma assim no susto [grifo nosso].  (Letícia, E.1). 

Inicialmente, pelo contexto em que era “tudo muito novo” e “não se sabia o que 

poderia ser feito” (Letícia, E.1), Letícia foi afastada do trabalho no hospital, até o 

momento em que houve uma percepção (dela e da equipe) de que era possível que ela se 

mantivesse trabalhando à distância, pois estaria apta a qualquer atividade que não a 

expusesse ao risco de contaminação. Assim, Letícia passou a trabalhar no modelo de 

home office atendendo os familiares de pacientes por telefone e videochamadas, retorno 

que a “organizou bastante” e a ajudou a “manter uma rotina” (Letícia, E.1). O trabalho, 

desse modo, se apresenta como um organizador do self e da vida de Letícia, além de um 

importante recurso de enfrentamento para lidar com o contexto pandêmico gerador de 
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intensa inquietude (principalmente a partir da descoberta da sua gestação). O mestrado – 

em período de conclusão quando realizada a primeira entrevista – também foi um fator 

que auxiliou Letícia a balizar a preocupação com o cenário de crise inaugurado com a 

pandemia: “[...] me faz deixar de pensar nesse macro e nessa loucura toda que tá 

acontecendo [grifo nosso].” (Letícia, E.1). 

No entanto, apesar de ser um recurso significativo que auxiliou Letícia a manter 

uma rotina e uma ocupação, o trabalho como psicóloga no acompanhamento de familiares 

e pacientes internados a partir da infecção pelo novo Coronavírus marca radicalmente o 

modo como a participante pensa, sente e age ao longo da sua transição para a maternidade 

no contexto da pandemia da Covid-19. 

 O entrelaçamento do discurso de mãe com o lugar de profissional de saúde 

durante a pandemia da Covid-19 

O contexto da pandemia da Covid-19 atravessou a experiência de maternidade de 

Letícia, uma vez que se apresentou como um desafio adicional intensamente vivenciado 

pela participante, principalmente pelo fato de que, no momento em que se descobriu 

grávida, ela estava trabalhando como profissional de saúde prestando assistência 

psicológica a pacientes e familiares de pacientes hospitalizados por conta do novo 

Coronavírus. Letícia, portanto, esteve em contato de maneira muito próxima com as 

implicações físicas e emocionais do agravamento a partir do contágio pelo vírus para os 

sujeitos acometidos pela doença e para o seu entorno social.  

Para Letícia, estar acompanhando de perto pessoas que perderam entes queridos 

“redimensiona” o seu cuidado e a sua apreensão frente à pandemia, pois a participante 

afirma que ser da área da saúde traz “uma marca diferente” (Letícia, E.2) em sua 
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experiência. Assim, Letícia relata que se tornou muito atenta e vigilante a qualquer 

sintoma que pudesse ser indício do novo Coronavírus em pessoas próximas a ela. 

O contato de forma tão próxima com os efeitos da doença, principalmente nos 

primeiros meses de pandemia no Brasil12, parece ter tido uma repercussão importante na 

vivência de Letícia durante esse período.  Nesse sentido, pesquisadores se dedicaram a 

estudar as consequências psíquicas da atuação no combate à Covid-19 para os 

profissionais de saúde ao redor do mundo durante a pandemia. Como resultado de grande 

parte das pesquisas encontradas, os profissionais de saúde da linha de frente envolvidos 

no diagnóstico e tratamento direto dos pacientes com Covid-19 foram associados a um 

maior risco de sintomas de depressão, ansiedade, insônia e angústia (Que et al., 2020; Lai 

et al., 2020; Villalba-Arias et al., 2020; Dong et al., 2020), além de estresse psicológico 

(Romero et al., 2020). A pesquisa de Santos et al. (2021), realizada no contexto brasileiro 

(Rio Grande do Sul) identificou que as profissionais do gênero feminino apresentaram 

uma prevalência de sintomas de depressão moderadamente severa ou severa 62% maior 

do que os profissionais homens.  

A narrativa de Letícia ilustra, assim, as repercussões emocionais da pandemia para 

os profissionais de saúde que trabalharam no tratamento do novo Coronavírus, como 

corroborado pela literatura. Letícia deixa claro, em vários momentos, que percebe uma 

 
12 O primeiro caso confirmado da Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020. Em 17 de março do 

mesmo ano foi notificada a primeira morte pela doença no país, e dois dias depois, a prefeitura de Salvador 

e o governo da Bahia anunciaram estado de emergência. Em 7 de maio, seis estados já apresentavam colapso 

na rede privada de saúde: Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Pará não possuíam 

mais leitos de UTI disponíveis para serem contratados pela rede pública. No dia 18 de maio o Brasil já 

contava com 254.220 casos confirmados de Covid-19 e 13.140 nas últimas 24h, tendo sido classificado 

como o terceiro país do mundo com maior número de pessoas contaminadas. Em 19 de maio um novo 

recorde: o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortos pelo novo Coronavírus em 24 horas, com 1.179 

novas mortes em um dia. Ao todo, nessa data, o país já somava 17.971 óbitos desde o início da pandemia. 

Em agosto, cerca de 6 meses depois do primeiro caso diagnosticado no país, o Brasil já havia ultrapassado 

a marca de 100.000 mortos pela Covid-19. 

Fonte: Sanar Medicina, “Linha do tempo do coronavírus no Brasil”. Disponível em: 

https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil. 
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grande influência da atuação como psicóloga hospitalar na sua relação com o contexto de 

pandemia. Soma-se a isso a experiência de transição para a maternidade, uma vez que a 

gestação foi marcada, para Letícia, pelo signo da vulnerabilidade – ligada à inclusão das 

gestantes e puérperas no grupo de risco associado à Covid-19. Nesse sentido, a 

participante relata um maior rigor no isolamento social e nas estratégias de proteção 

individual, como o uso de máscaras sempre que saía de casa (na maioria das vezes para 

ir a consultas médicas) e a higienização pessoal e dos alimentos ou objetos. Em muitos 

momentos, Letícia significa sua apreensão em relação ao vírus e as medidas adotadas por 

ela como um “hiperdimensionamento” da situação. 

Na primeira entrevista, realizada em julho de 2020, Letícia contou um pouco de 

como foi o trabalho nos meses anteriores - primeiros meses da pandemia no Brasil: “[...] 

passamos aí dois meses e meio fazendo atendimentos bem difíceis, acompanhando óbitos 

muito difíceis, fazendo encaminhamento de familiares aí nesse pós-óbito.” (Letícia, E.1).  

Nesse momento, a participante percebia uma melhora no cenário pandêmico: 

Eu digo que talvez o final desse mês agora [...] a gente tá saindo um pouco dessa 

condição [...] eu já consigo ter pacientes lúcidos que eu acompanho só os 

familiares, em condições clínicas melhores... Isso faz com que o trabalho fique 

um pouco mais possível também, né, fique mais leve pra a gente no sentido de 

conseguir auxiliar e favorecer esse processo, e não só falar de tragédia, de 

desgraça, de uma forma muito intensa [grifo nosso]. (Letícia, E.1). 

Apesar da percepção de melhora na situação da pandemia em um determinado 

momento do ano de 2020, Letícia permaneceu em isolamento durante todo o período em 

que foram realizadas as entrevistas, uma vez que para ela o cenário era marcado sempre 

pela “mesma tensão” e pelo “pânico” (Letícia, E.2) de se contaminar. Para a participante, 

essa relação de apreensão constante se tratava de uma repercussão da sua atuação como 
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profissional de saúde: “[...] eu sou do hospital, então isso reverbera em mim o tempo 

todo [...]” (Letícia, E.3). 

No entanto, o caráter oscilatório da pandemia se apresentou, durante o ano de 

2020, de forma muito acentuada, uma vez que as chamadas “ondas” trazem grandes 

variações no quantitativo de infecções e óbitos. No Brasil, a segunda onda parece ter 

começado em novembro de 2020 (Moura et al., 2021), o que pode ser observado na 

narrativa de Letícia na última entrevista (em dezembro do mesmo ano): “[...] o número 

de internamentos aumentaram, a gravidade aumentou, a circulação do vírus aumentou 

[...].” (Letícia, E.3). Desse modo, a participante, que nesse período já havia dado à luz, 

manteve o isolamento social como uma medida imprescindível na sua rotina: “[...] sigo 

na quarentena [...] continuo na minha rotina desse jeito mesmo, marido em quarentena 

[...] tudo organizado, só saio para levar ela [a filha] pra médico, né. [grifo nosso].” 

(Letícia, E.3). 

A avaliação de Letícia acerca da gravidade do cenário de pandemia parece ter sido 

também balizada pela percepção da postura do outro com relação aos cuidados de 

proteção individual que visam evitar a circulação do vírus: “[...] eu tenho a sensação de 

que algumas pessoas não tão levando isso a sério mesmo, então a gente vê na rua [...] as 

pessoas com muita tranquilidade, eu vejo festinhas acontecendo.” (Letícia, E.2). Mais 

uma vez, a atuação como psicóloga em um hospital tendo contato com familiares de 

pacientes acometidos pela Covid-19 aparece na narrativa de Letícia como algo que marca 

a sua percepção acerca desse contexto: “[...] uma coisa que eu venho escutando muito nos 

hospitais são os familiares dos pacientes Covid, então esses familiares eles circulam no 

mundo, assim, como se nada tivesse acontecido. Eles circulam com sintomas, então 

isso me assusta um pouco [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.1). A participante afirmou que 

por ser da área da saúde e ter escutado tantas “tragédias” se sente “impaciente” e com 
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“dificuldade” de lidar com pessoas que, de algum modo, minimizam a gravidade da 

pandemia. 

Desse modo, Letícia ressalta que os cuidados de proteção em relação à Covid-19 

precisam acontecer de forma bidirecional. Ou seja, não só ela como também o outro 

precisam se precaver: usar máscaras, manter o distanciamento, entre outras medidas de 

proteção individual e coletiva. Ela acredita que para isso, é preciso que haja um 

significado compartilhado acerca da gravidade da situação. Entretanto, a participante 

percebe que a “comunidade” não consegue entender a gravidade da situação, por isso 

encontrar pessoas desprotegidas na rua acaba gerando para a participante “ansiedade” e 

taquicardia. 

As relações com o outro e a busca pelo compartilhamento de experiências se 

apresentam como importantes aspectos do desenvolvimento humano. As relações de 

alteridade, porém, são marcadas por momentos de tensão e inquietação, em que há a 

negociação e renegociação de conjeturas entre os interlocutores, de modo a balizar e 

organizar suas experiências pessoais. O domínio compartilhado em que pode haver essa 

possibilidade de negociação é chamado de intersubjetividade, da qual fazem parte não só 

o outro que existe na realidade objetiva como também os outros que permeiam os diálogos 

imaginários privados do sujeito (Valsiner, 1998; Hermans, 1996; Guimarães & Simão, 

2008). Assim, a narrativa de Letícia revela que há uma relação eu (profissional da linha 

de frente) – outro (que não é da área da saúde e que, portanto, não faz parte da mesma 

semiosfera marcada pela “tragédia”, pela “desgraça”). Logo, há a experiência de uma 

forte tensão devido a essas assimetrias percebidas.  
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A experiência corpórea da gestação: o corpo que gesta como risco para o bebê 

A narrativa de Letícia deixa claro que a gravidez no contexto da Covid-19 foi um 

grande desafio para a participante, que se soma a todas as implicações físicas, emocionais 

e sociais que comumente fazem parte da experiência de gestação, independente do 

contexto pandêmico. Como previamente discutido no capítulo 4, a dimensão da 

corporeidade é um aspecto importante na experiência materna (Paim, 1998; Da Silva e 

Da Silva, 2009), visto que envolve mudanças hormonais e fisiológicas que se apresentam, 

muitas vezes, como uma vivência “difícil”, como os enjoos e mal-estares sentidos por 

Letícia no início da gravidez. No terceiro trimestre da gestação, ela começou a 

experienciar novas questões relacionadas ao crescimento da barriga e outras mudanças 

físicas: “[...] as coisas mudaram muito, né. Porque agora eu tô maior (risos). Então... a 

relação com o corpo, a rotina da vida, tipo, é outra coisa [...] tô sentindo uma diferença 

bem grande [...] principalmente pra dormir.” (Letícia, E.2). As mudanças corporais (como 

inchaços, por exemplo) trouxeram grandes repercussões, principalmente no que diz 

respeito à disposição para o cumprimento das atividades cotidianas: “[...] eu preciso 

respeitar um pouco esse corpo, né, meu corpo é outro. Então, assim, eu preciso entender 

aí de que são outros limites [...] é um outro funcionamento [...]” (Letícia, E.2). 

A relação da mulher gestante com o próprio corpo não envolve, no entanto, apenas 

a vivência das mudanças físicas ligadas à gravidez. Gestar um novo ser é uma experiência 

complexa, que no caso de Letícia parece estar intimamente relacionada à percepção de 

uma vinculação com a filha ainda em seu ventre: 

[...] no início da gravidez a gente fica meio sem saber ‘meu Deus, eu tô grávida, 

o que é isso, não tem barriga, não tem sensação...’. É uma coisa estranha. Então 

agora, assim, a barriga começa a aparecer, você começa a percebê-la, né, então, 

assim, eu sei a rotina dela todinha já, eu sei quando é que ela acorda, quando 
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ela tá brincando, né, quando é que ela se estica, quando é que ela troca de 

lugar... Então, assim, acho que percebê-la, né, acho que a interação da gente tá 

sendo firme, assim, acho que agora as coisas tão caminhando, a gente tá se 

curtindo mais [grifo nosso]. (Letícia, E.1) 

A atribuição de significado de Letícia para a relação já sendo construída com a 

filha tem ligação, deste modo, com a percepção da criança enquanto sujeito que “brinca”, 

“troca de lugar”, “se estica”, etc., o que é sentido por ela através dos movimentos dentro 

da barriga. Essa vinculação com a filha trouxe para a participante, desde a gestação, uma 

necessidade de reorganizar seu modo de vida, com a intenção de ter mais disponibilidade 

de tempo e afeto para dedicar à relação com o bebê: “[...] já tem uma interação nossa né 

[...] que eu acho que eu gostaria de estar mais disponível a isso [...] estar curtindo um 

pouco mais esse momento [...] tá na hora de parar mesmo [...] poder estar mais 

disponível a ela [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.1). 

O cenário de pandemia, entretanto, trouxe novos contornos da corporeidade 

envolvida na experiência materna. A partir da narrativa de Letícia é possível observar que 

a participante estabelece uma diferença da vivência do contexto da pandemia para alguém 

que não está grávida e para uma mulher gestante, visto que a última carrega um ser 

“vulnerável”. Segundo ela, a experiência de maternidade na pandemia foi “assustadora”, 

um contexto “muito difícil” pelo fato de “não ter controle sobre esse momento”, pois a 

contaminação pode acontecer a qualquer um e em “milionésimo de segundos”, colocando 

seu bebê em risco. A participante relatou ter escutado casos de abortamento e de 

prematuridade de bebês a partir do contágio das mães pela Covid-19, por isso se 

preocupava bastante com essa possibilidade. 

Letícia vivenciou, nesse sentido, uma grande tensão e ambivalência no que diz 

respeito à experiência corpórea da gestação: ao mesmo tempo em que o corpo materno 
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protege (ou deveria proteger) o bebê em formação, no contexto da pandemia, esse mesmo 

corpo materno pode colocar o bebê potencialmente em risco. O cenário de pandemia e a 

sensação de vulnerabilidade ampliada decorrente da sua condição de gestante colocaram 

Letícia diante de um sentimento de intensa ansiedade a partir da possibilidade do encontro 

presencial com outras pessoas. Sair de casa, portanto, suscitava para a participante uma 

sensação de extrema inquietude e “pânico”. Assim, a angústia frente ao risco de contágio 

pelo novo Coronavírus se refletiu de forma significativa na relação de Letícia com outras 

pessoas fora do seu ambiente doméstico, uma vez que estas eram percebidas como 

potenciais vetores de transmissão do vírus:  

[...] não é uma situação fácil, assim, né, porque a gente fica tentando recuar aí 

diante dessas fantasias, né, do que pode ser uma contaminação... do que é que 

pode vir a agregar pra a bebê, né, do risco que ela pode, enfim, passar por uma 

vulnerabilidade minha (Letícia, E.1). 

Apesar de uma percepção de melhora do contexto da pandemia ao longo dos 

meses do ano de 2020, Letícia percebe a si mesma como mais “fragilizada” em relação 

ao medo do contágio:  

[...] eu sinto de que existe uma ansiedade maior minha do que no início [...] eu 

estou muito fragilizada no sentido do contato social. Então, sair pra mim, 

quando tem uma consulta, dois dias antes eu já fico tentando me acalmar assim, 

né, de que eu vou precisar ir, de que eu vou precisar fazer algum exame [...] [grifo 

nosso]. (Letícia, E.1). 

Nesse sentido, Letícia se manteve em distanciamento social durante todo o 

período em que foram realizadas as entrevistas, saindo de casa apenas para “situações de 

urgência” e consultas médicas. A participante lançou mão, sempre que possível, de 
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estratégias para evitar situações em que necessitaria sair de casa, como, por exemplo, 

mandar exames para a médica pelo celular.  

O distanciamento social durante a gestação no cenário pandêmico 

O distanciamento social se apresentou como a principal medida adotada por 

Letícia no sentido de proteger-se contra a contaminação pelo novo Coronavírus. Apesar 

de em alguns casos a participante conseguir recuar diante da possibilidade de sair de casa, 

existiram momentos em que foi necessário interromper o isolamento social, 

principalmente para realizar exames médicos. Nesses momentos, a participante se diz 

“hipervigilante”: “[...] toda vez que eu vou na rua é uma percepção da onde estaciona, 

como sai, quem que tá, se tá cheio, se não tá, volta...”. (Letícia, E.2). Letícia conta o 

exemplo de um momento em que se deparou com a necessidade de ter que, de algum 

modo, se colocar em uma situação percebida como risco, pois para realizar um exame de 

controle glicêmico precisaria tirar a máscara no laboratório para beber um “xarope”. A 

participante se recusou a beber, afirmando que só beberia se o líquido viesse lacrado e se 

ela pudesse sair do ambiente fechado para tirar a máscara em uma área aberta e distante 

de outras pessoas. Ela atribui a situações como essa um sentimento de “desgaste”. 

Letícia narrou alguns exemplos de situações em que cogitou flexibilizar 

momentaneamente o isolamento social para encontrar com algumas pessoas. Uma dessas 

situações envolveu uma amiga que estava há 20 dias em total isolamento social (e sem 

apresentar nenhum sintoma de Covid-19) e que se disponibilizou para ir ajudá-la com 

atividades domésticas, como lavar e passar roupas e arrumar o quarto da bebê no período 

final da gestação. Apesar de dizer que “seria de muita utilidade”, a participante afirmou 

que “não é uma decisão fácil” e que não tinha conseguido “fechar isso ainda”, por conta 

do “medo” que a situação lhe suscitava: “eu acho que a gente não vai conseguir permitir 
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que ela venha. Ainda imaginando de que é uma ajuda muito importante [...].” (Letícia, 

E.2).  

Apesar de considerar, em alguns momentos, deixar o distanciamento social para 

realizar algumas atividades fora do ambiente doméstico, essa possibilidade – ainda que 

meramente imaginada – acabava gerando para Letícia uma grande tensão: “[...]. Não 

tenho coragem [...] eu ainda tô assim, né... tudo eu tô pensando, entendeu? Mas nada eu 

tô fazendo. (risos)” (Letícia, E.2). Assim, o campo afetivo-semiótico de Letícia é marcado 

pela tensão entre sair ou não do isolamento social do ambiente doméstico para realizar 

algumas atividades. 

Nesse sentido, a máscara parece ser um artefato que se apresenta para Letícia 

como um importante regulador afetivo. No entanto, não é qualquer máscara que produz 

esse efeito para a participante: “[...] não vem pra mim com máscara de pano que não rola 

[...] é N95 [...]” (Letícia, E.2). Letícia contou que comprou máscaras N95 para o caso de 

ter que se relacionar de forma mais próxima com pessoas que possivelmente não 

estivessem usando esse tipo de máscara, como aconteceu uma vez com a médica que ela 

foi consultar: a médica estava utilizando uma máscara de outro modelo, e Letícia a 

presenteou com uma N95 para que ela usasse durante sua consulta.  

Além do distanciamento social e do uso da máscara, Letícia afirmou diversas 

vezes que cumpria com bastante rigor as estratégias de higienização dos objetos e de si 

mesma quando em contato com o ambiente exterior:  

[...] no dia do mercado é um dia para isso. Sabe? Então assim, a gente não 

consegue se concentrar em mais nada porque a área de serviço ela fica 

completamente tomada, e a gente de máscara circulando, a gente faz toda a higiene 

do alimento, passa pra a área limpa, quem passa pra a área limpa toma banho, 

troca de roupa, troca de máscara... (Letícia, E.2) 
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Letícia fala sobre o modo como a necessidade de higienização de tudo o que chega 

em sua casa tem ocupado a sua rotina utilizando o exemplo de um evento que costumava 

ser corriqueiro e “simples” em sua vida: pedir uma pizza. Apesar de conhecer o dono do 

restaurante e de ser um lugar que a participante confiava quando se trata dos protocolos 

de higiene contra a Covid-19, Letícia aquecia a pizza no forno como uma tentativa de 

evitar a contaminação. 

Em muitos momentos, Letícia traz em sua narrativa a percepção de que há um 

“hiperdimensionamento” de sua parte em relação à apreensão quanto à possibilidade de 

contágio, o que se reflete, inclusive, em sintomas físicos como “taquicardia”. Desse 

modo, a participante afirma que a necessidade de se manter em segurança com relação ao 

contágio pelo novo Coronavírus é algo que a deixa em estado de alerta e constantemente 

“acionada’. Um dos recursos dos quais ela lança mão para lidar com a situação, em alguns 

momentos, é o senso de humor: 

É um nível de controle que eu fico assim ‘meu Deus do céu’. (risos). Às vezes a 

gente ri [...]. Leo tem uma brincadeira, ele fala ‘é código de guerra’ [a 

higienização das compras]. Sabe? Tipo assim, a gente faz chiste com isso pra 

sobreviver, né. Porque isso não é nada engraçado, mas assim, a gente tem que 

rir um pouco pra conseguir suavizar [grifo nosso]. (Letícia, E.2) 

Apesar de todos os protocolos adotados por Letícia na tentativa de evitar a 

contaminação pelo novo Coronavírus, a participante acredita que pode não ser suficiente, 

pois muitas vezes o contágio acontece pelo fato do outro “se colocar em risco” (Letícia, 

E.2), porém isso também pode acontecer por pequenos deslizes: 

[...] tem um dado que é do imponderável mesmo [...] a gente pode se contaminar 

em casa, né? A gente pode na hora de receber um mercado [...] algo passar ali de 
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que não lavou [...] o vírus tava e de repente você se contaminou, né [grifo nosso]. 

(Letícia, E.2) 

Para Valsiner (2012, 2014), somos seres prospectivos, ou seja, direcionamo-nos 

imaginativamente para um futuro desconhecido e imprevisível, criando uma fronteira 

entre o que já existe e o que não existe ainda (este último, exige uma construção 

imaginária do que pode vir a existir ou que desejamos que exista). Assim, é nesse 

cruzamento entre o presente vivido e o futuro presumido que se localiza a criação de 

significado humano. Diante da incerteza com relação a esse futuro que pode apenas ser 

imaginado – incerteza que é intensificada em tempos de crise, como em uma pandemia – 

a pessoa faz uso de recursos semióticos a fim de construir alguma sensação de controle e 

estabilidade, com o propósito de autorregulação do self. Nesse sentido, Letícia acredita 

que os protocolos que adota, muitas vezes, representam apenas uma tentativa de amenizar 

a inquietude causada pelo medo do contágio:  

[...] tem algo de um conforto ao psiquismo assim, do tipo ‘fiz isso e tô protegida’, 

né? Se tô mesmo ou não eu não sei. Mas... de qualquer maneira meu psiquismo 

entende que sim [...] eu acho que isso me deixa um pouquinho mais tranquila, 

assim. (Letícia, E.2) 

Letícia manteve o rigor nas medidas de distanciamento social durante todo o 

período das entrevistas: “[...] sigo completamente isolada [...] a gente não tem visita de 

ninguém [...] até minha vó, meu pai e meus sogros [...] a gente tá bem afastado disso, 

assim, sabe, dessa realidade” (Letícia, E.2). Nesse sentido, os impactos do isolamento 

social, para a participante, foram atravessados principalmente por um sentimento de falta 

e desamparo ligado à ausência física de pessoas significativas na sua trajetória no 

momento marcante de sua gestação.  
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Letícia descreve a situação de ter que ficar longe fisicamente de pessoas 

importantes na sua vida durante o período de pandemia como um “distanciamento 

generalizado”, que a “desampara” e a afasta de pessoas importantes: “[...] são pessoas de 

referência na minha história, enfim, de que falam aí do que é ser mãe, do que é 

maternar, eu vou ter em momentos, enfim, de uma forma distanciada [...] [grifo 

nosso]”. (Letícia, E.1). Assim, Letícia aponta para uma implicação da pandemia na 

vivência compartilhada da maternidade e na experiência transgeracional que essa 

transição desenvolvimental inclui. 

[...] uma coisa que eu imaginei muito é ter muito a participação das amigas no 

processo, [...] eu tenho uma rede de amizades muito grande [...] e amigos muito 

próximos né, que tem um sentido de família [...] então a minha ideia é que fosse 

uma maternidade muito dividida [...] que eu tivesse muito esse suporte, assim, 

durante esse percurso inicial [...] aí dessa construção dessa maternagem, né... 

[...] [grifo nosso]. (Letícia, E.1). 

O trecho narrativo acima apresentado ilustra as diferenças marcantes entre as 

perspectivas imaginadas por Letícia para a gestação e o puerpério caso ela não estivesse 

em pandemia, e as perspectivas para o parto e puerpério no contexto pandêmico. Em um 

cenário habitual, Letícia imagina que contaria com a presença de figuras de referência em 

sua trajetória que a ofereceriam um apoio em relação ao aprendizado da maternagem, o 

que é impossibilitado pelo contexto atual, marcado pela ausência de uma rede de apoio 

de forma próxima, a fim de evitar a contaminação dos outros e de si mesma. Logo, a 

pandemia se coloca como uma fronteira à presença física e ao suporte da ampla e 

significativa rede de apoio com a qual Letícia esperava contar ao longo de sua transição 

para a maternidade. 
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Nesse sentido, a narrativa de Letícia aponta para a existência do que Bastos (2017) 

denominou de “trajetória sombra”: isto é, como teria sido sua experiência de gestação em 

um contexto livre da pandemia. Conforme Bastos (2017), o termo “trajetória sombra” 

representa as direções imaginativas presentes nas narrativas a partir de resgates à 

experiência passada e, ao mesmo tempo, prospecções voltadas para o futuro. É inerente 

aos processos de desenvolvimento a existência de uma tensão dinâmica entre as 

dimensões reais e imaginárias da experiência. Portanto, a novidade psicológica emerge 

de conexões polarizadas entre os domínios literal e imaginários e entre passado-presente-

futuro. Desse modo, a novidade emerge da interação entre o que o sujeito vê como 

possibilidade e o que efetivamente realiza ao longo de sua trajetória. Assim, a experiência 

não se restringe ao nexo lógico que supõe uma sequência linear de eventos, mas inclui 

também novas possibilidades porvir e potenciais do que poderia/deveria ter sido. Nesse 

sentido, coexistem nos campos afetivo-semióticos o passado-presente-futuro, as 

trajetórias potenciais e as efetivamente realizadas (Bastos, 2017). 

Letícia relata que a ausência física das amigas e de familiares é uma “marca 

importante” nesse período de transição para a maternidade durante a pandemia, e que se 

apresenta enquanto “falta”, impossibilitando que a participante e essas pessoas 

significativas pudessem “construir essa barriga juntos” (Letícia, E.1).  No entanto, Letícia 

refere que os recursos, principalmente tecnológicos, possibilitaram que pessoas 

importantes acompanhassem sua gestação mesmo à distância: “[...] eu acho que a gente 

vem substituindo essas presenças né, no sentido do discurso, no sentido da imagem, né, 

ainda que não seja física [...] [grifo nosso].” (Leticia, E.1). Apesar de auxiliar a amenizar 

o sentimento de desamparo e solidão que podem ser fruto da distância de pessoas 

significativas, a participante sente que essa ausência não será de todo suprida pelo contato 

online, que marca uma diferença expressiva do contexto pré-pandêmico: “elas [as amigas] 



 

238 

 

se fazem presentes o tempo todo, e eu a elas, mas assim, tem uma marca de uma 

diferença aí né, nesse contexto, assim, eu acho que talvez isso é uma coisa que talvez 

fique aí em aberto, né [grifo nosso].”  (Leticia, E.1).  

Para Letícia, por conseguinte, a pandemia deixa a sua marca na experiência de 

transição para a maternidade: alguns aspectos podem ser ajustados, outros não. Bastos 

(2017) pontua que as trajetórias sombra podem apoiar, amplificar, direcionar, minar e 

criar continuidade de desenvolvimento em relação às trajetórias reais. Assim, a noção 

construída sobre a experiência de tornar-se mãe em um contexto que possibilitasse a 

presença física e a construção compartilhada da maternidade se apresenta como uma 

“falta”, que permanecerá, e que deixará algo “em aberto” e necessitará de um 

reajustamento psíquico de modo progressivo que permita lidar com o que foi/está sendo 

vivido: “[...] Eu acho que, em alguma medida, algumas coisas a gente ajusta, mas 

outras vão ficar mesmo em aberto e a gente vai dando conta aí ao longo da história 

mesmo [grifo nosso].” (Leticia, E.1).  

Não só as amigas, como também pessoas importantes da família são figuras que 

Letícia lamenta não participarem de perto da sua experiência de tornar-se mãe. A avó da 

participante é alguém que ela afirma que em um contexto livre de pandemia estaria 

acompanhando de perto sua gravidez, impossibilidade que se apresenta como um 

“buraco” na sua experiência, que na perspectiva da participante é uma falta que não 

poderá ser suprida. Assim, a narrativa de Letícia aponta para a existência de inúmeros 

tipos de perdas associadas à pandemia.  

Se, por um lado, Letícia não pode contar com pessoas importantes para 

compartilhar o momento de tornar-se mãe, por outro, o seu marido foi uma figura central 

que vivenciou com ela de forma muito participativa a chegada de uma filha em suas vidas. 

A relação de parceria entre o casal foi um aspecto considerado positivo por Letícia, pois, 
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segundo ela, auxiliou a lidar com o contexto pandêmico marcado por uma miríade de 

desafios. O isolamento social e a consequente ausência de uma rede de apoio resultaram 

na necessidade de que Letícia e o marido dividissem toda a responsabilidade pelas 

atividades domésticas (antes realizadas por uma diarista) e os cuidados com a filha, após 

o seu nascimento, o que somado à extensa carga horária de trabalho acabou levando-os a 

uma “exaustão” em muitos momentos. 

Expectativa versus a experiência do parto em meio à pandemia 

Nas entrevistas que antecederam o parto, Letícia falou sobre suas expectativas 

acerca do momento do nascimento da filha. A participante relatava uma tensão entre o 

desejo de ter um parto normal versus a percepção de um maior nível de exposição ao 

ambiente hospitalar, devido às muitas horas de trabalho de parto dentro de uma instituição 

de saúde: “[...] o meu medo é a pandemia. Então eu fico assustada por isso, porque eu 

tenho o desejo de um parto normal, né. Mas sei também que é um nível de exposição 

grande, porque são muitas horas de parto [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.1).   

Para Letícia, a maior preocupação em relação ao parto dizia respeito à 

possibilidade de contaminação pelo novo Coronavírus, o que se relaciona com a 

percepção de vulnerabilidade da participante sobre si mesma a partir da sua condição de 

gestante. A participante relatou, nesse sentido, uma mudança de foco em relação à 

projeção imaginativa do momento do parto a partir do atravessamento da pandemia, uma 

vez que nesse momento o medo da dor do parto fica em segundo plano, enquanto a 

apreensão ligada ao contágio ganha destaque.  

Letícia significa o parto como um evento da ordem do previsível, do esperado e 

de algum modo conhecido, mencionando, por exemplo, que a avó já pariu oito vezes. 

Entretanto, a participante afirma que a possibilidade de “contaminação” nesse momento 
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é o que mais a assusta. A palavra “contaminação” é repetida por Letícia com frequência 

ao longo da narrativa, além da repetição de outros termos relacionados, tais como 

“contágio” e “risco”: 

[...] a pandemia redimensionou o nosso medo de parto [...] a gente não 

consegue pensar no medo de parir né, no sentido da dor [...] Isso não assusta a 

gente  [...] o nosso medo é se contaminar nesse momento, né, porque a gente sabe 

que é uma exposição grande [...] o contágio é algo que me assusta, isso é algo que 

me deixa mais recuada, assim. (Letícia, E.1). 

Na narrativa de Letícia, o uso da máscara aparece como um importante recurso de 

proteção contra um “inimigo invisível” – o vírus da Covid-19.  A participante projetava 

o futuro no sentido de imaginar se iria conseguir manter-se utilizando a máscara durante 

todo o trabalho de parto: “[...] a ideia é que eu consiga usar [a máscara] o máximo que eu 

puder [...].” (Letícia, E.2). No entanto, a falta de garantia se conseguiria manter a proteção 

através da máscara mesmo com as dores do parto deixava Letícia “assustada” e 

“preocupada”: 

[...] ainda que eu use mascara vai ter algum momento que eu não vou conseguir 

usar máscara, né, que eu vou ficar fazendo insuficiência aí com uma máscara N95. 

E isso me assusta um pouco, então assim, o fato de não saber se eu vou sustentar 

uma proteção até a hora de parir, então isso me preocupa, mesmo sabendo que 

todos os profissionais estarão de máscara [...] [grifo nosso]. (Letícia, E.1). 

É possível perceber, a partir do que é dito por Letícia, como a máscara passou a 

ocupar um lugar de tamanha importância e que a impossibilidade de utilizá-la é 

significada como uma total falta de proteção e risco de contaminação pelo novo 

Coronavírus: “[...] é a sensação de nudez aí né, tipo, você tira a máscara você tá 

completamente suscetível a qualquer coisa [...] [grifo nosso]”. (Letícia, E.2).  
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A angústia causada pela falta de garantia sobre a viabilidade do uso da máscara 

por Letícia durante o seu trabalho de parto foi amenizada por uma ideia da participante 

de garantir que todas as outras pessoas que estivessem presentes na cena de parto 

estivessem fazendo uso desse dispositivo de proteção: “[...] pode ser que eu não consiga 

[usar a máscara], né. Então a certeza que eu quero é de que todos os outros vão estar de 

máscara, eu não quero nenhum ambiente que eu não sinta segura [...].” (Letícia, E.2).  

A possibilidade de contágio no momento do parto tem um “impacto”, segundo 

Letícia, até mesmo para receber a visita de pessoas importantes (como o pai e a sogra) 

para conhecerem sua filha, visto que ela poderia vir a ser um vetor de contaminação por 

estar saindo do ambiente hospitalar. Nesse sentido, é possível observar o modo como a 

percepção de risco ligada ao contágio pelo novo Coronavírus é bilateral: de um lado, a 

participante teme que o outro seja um vetor de contaminação para ela e a filha; por outro, 

também não tem segurança de encontrar familiares do grupo de risco (idosos) por um 

receio de contaminá-los.  

Na terceira entrevista, Letícia já havia dado à luz e relatou como, de fato, foi a 

experiência do parto. A preocupação com a exposição a uma possível contaminação no 

ambiente hospitalar apareceu de forma marcante na narrativa de Letícia sobre a 

experiência de parir: “[...] passei a madrugada internada, em pânico [...].” (Letícia, E.3). 

Assim, para ela, o momento do parto foi marcado por muita “tensão”, graças a uma 

percepção constante de risco decorrente do cenário de pandemia, cujo atravessamento na 

experiência de parir da participante fica evidente em sua narrativa: 

[...] é isso, gente, no meio disso tudo tem uma pandemia, né. E aí... vamo 

enfrentar essa realidade. E aí foi muito difícil pra mim nesse sentido, assim, 

a... a tensão era muito grande, né. Eu entrando em trabalho de parto eu tinha 
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que me dar conta disso, de que eu tinha que ter cuidado, de quem que 

chegava, de como é que avaliava... [...] muita tensão. (Letícia, E.3). 

 Com o objetivo de reduzir o risco de contaminação, Letícia decidiu passar parte 

do período de trabalho de parto no estacionamento, do lado de fora do hospital.  

[...] aguardei o trabalho de parto no estacionamento, né. Você vê o nível da loucura 

da pessoa, né, já tem a ver comigo mesmo, no sentido de... não queria ficar no 

lugar fechado com ar condicionado, e o estacionamento era uma oportunidade de 

ser um lugar aberto, sem risco nenhum, só carro entrando e saindo [...] me senti 

mais tranquila, de máscara, lógico, mas me senti mais à vontade um pouco pra 

seguir com as dilatações, né [grifo nosso]. (Letícia, E.3). 

Durante todo o período do trabalho de parto, o marido de Letícia permaneceu ao 

seu lado: “[...] ele [o marido] pôde ficar o tempo inteiro. Não saiu um minuto [...] Ele 

ficou o tempo inteiro de todo o processo.” (Letícia, E.3). A participante relata apenas um 

momento em que precisou ficar distante do marido para realizar exames em uma área do 

hospital onde não era permitido acompanhante, o que a deixou “bem chateada”. Letícia 

conseguiu fazer um acordo com a equipe de que faria os exames e desceria novamente 

para ficar com o marido, contrariando a recomendação inicial de que ela ficasse na área 

superior durante o trabalho de parto: “[...] Já é muita restrição na vida [...] a gente já 

abre mão de muita coisa nessa pandemia, e tem coisas que, né, não dá pra a gente abrir 

[grifo nosso].” (Letícia, E.3). Vale destacar essa fala de Letícia, pois ilustra o caráter 

restritivo e de muitas abdicações importantes que marcaram sua transição para a 

maternidade no período de pandemia.  

Na narrativa de Letícia, o uso da máscara é descrito como um dos aspectos 

considerados centrais referentes à sua experiência de parir na pandemia. A participante 

relatou ter feito uso da máscara durante todo o trabalho de parto, buscando garantir, desse 
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modo, uma barreira de proteção contra a contaminação pela Covid-19 no cenário 

hospitalar, percebido como ameaçador: “[...] eu não tirei a máscara um minuto, porque se 

tinha uma coisa que eu concentrava na minha cabeça era de que eu não podia tirar 

a máscara, essa informação eu não perdia durante todo o trabalho de parto [...] [grifo 

nosso].” (Letícia, E.3). Letícia ressaltou o quanto se sentiu “impressionada” com sua 

capacidade de se manter “consciente” da importância de usar a máscara mesmo em 

momentos de fortes dores do trabalho de parto, “voltando a si” quando sentiu, de algum 

modo, uma ameaça à sua segurança: 

[...] eu tenho uma lembrança de que já durante a contração eu precisei fazer a 

assepsia né, pra colocar o roupão do centro cirúrgico [...] eu precisei tirar a 

máscara e elas tentaram me dar uma máscara delas, né, é impressionante como 

essa hora eu lembro que eu retomo a consciência, assim, impressionante, assim, 

a ponto de pedir a meu marido pra me dar a máscara que a gente levou [grifo 

nosso]. (Letícia, E.3).   

O nascimento da filha foi o “único momento” em que Letícia abriu mão do uso da 

máscara para receber a bebê em seus braços. No entanto, a segurança de Letícia para 

retirar a máscara só foi possível a partir de um controle da participante acerca do ambiente 

em que estava e da verificação se todas as pessoas presentes estavam fazendo uso desse 

dispositivo de proteção individual: 

[...] quando tava pra entrar no expulsivo ela [a médica] avisou ‘vamos entrar 

agora, Letícia’. Aí eu chequei todo mundo de máscara, sabe, eu falei assim ‘tá 

todo mundo com N95?’. Porque eu sabia que eu ia tirar a máscara na hora que ela 

nascesse, né. [...] Aí chequei com ela, vi que todo mundo realmente tava com N95 

[...] E aí foi o que me deixou tranquila [...]. (Letícia, E.3). 
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O momento do nascimento da filha foi descrito por Letícia como um momento 

“louco”, que envolve tanto aspectos hormonais (fisiológicos) como também questões 

emocionais e que apontam para a experiência marcada pelo novo. Entretanto, no cenário 

pandêmico, o momento foi também marcado por uma necessidade de garantir a sua 

segurança e proteção e da sua filha: “[...] é muita ocitocina no corpo, é uma coisa 

maravilhosa, assim, é muita emoção junta, é muita coisa diferente que você não sabe, 

assim, e você só quer segurar ela e tipo assim ‘ninguém pega, ninguém entra aqui pelo 

amor de Deus’ [grifo nosso]”. (Letícia, E.3). 

Letícia conta que, logo após parir, já queria sair do centro cirúrgico, desejo que 

foi motivado pela percepção daquele ambiente como um espaço que oferecia grande risco. 

A participante relatou que durante o tempo de internação, no pós-parto imediato, ela e o 

marido estiveram o tempo todo “advertidos” em relação à conduta cuidadosa que 

adotaram para evitar uma contaminação pela Covid-19. Letícia contou que eles ingeriam 

apenas alimentos industrializados (que vinham em embalagens que pudessem ser 

higienizadas) e utilizaram máscara durante todo o tempo, inclusive para dormir e tomar 

banho (já que Letícia precisou ser acompanhada por uma enfermeira na hora de tomar o 

primeiro banho).  

Para Letícia, apesar de toda a preocupação com o uso da máscara e com a 

realização dos protocolos de higiene (preocupação que já se apresentavam desde quando 

Letícia imaginava como seria o parto, ainda na gestação), a participante atribui um 

significado positivo à relação que conseguiu estabelecer com a filha e com a experiência 

de dar à luz: “[...] eu não deixei de viver esses momentos com ela, né, eu não deixei de 

ter essa alegria, de estar com ela, de... sentir o processo do parto, né, de conversar com 

ela durante esse período [...]”. (Letícia, E.3). Desse modo, a maternidade se apresenta 

como uma experiência que exige uma reconciliação entre passado, presente e futuro para 
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dar significado aos eventos que dela fazem parte, a fim de integrá-los ao sentido pessoal 

da totalidade da experiência (Abbey & Surgan 2012; Bastos et. al, 2017; Bastos, 2017). 

Significados atribuídos à pandemia da Covid-19 

Letícia afirma que a palavra que utilizaria para definir a pandemia seria “perdas”, 

em muitos sentidos: “Eu acho que perda é a grande palavra, assim, perda de muita coisa, 

né, não só de objetos, mas eu tô falando perdas mesmo. Inclusive afetos [...] relações [...] 

(Letícia, E.3). A participante significa a pandemia como uma “desgraça”: um período 

“aterrorizante”, marcado por “tragédias” e “distanciamento”. Nesse sentido, a 

participante nega qualquer tentativa de encontrar um lado positivo nesse cenário: 

[...] Acho que a gente não pode tornar uma desgraça uma coisa positiva, né. 

[...] eu percebo que tem pessoas que fazem uma leitura muito romantizada desse 

processo né, eu não sou essa pessoa, eu não acho isso, discordo completamente, 

né, lidar com tragédias, com perdas abruptas, com distanciamento do outro, 

isso pra mim é aterrorizante. Então assim, eu não acho que a gente está 

agregando nada, né. [...] Não, nada lindo e maravilhoso, tudo é muito duro, 

muito ansioso, muito ambivalente, né, no sentido de que você quer estar perto 

das pessoas e você tem medo de estar [...] tudo pode ser um vetor de transmissão, 

e você pode colocar sua filha em risco. [...] sigo nesse processo de sustentar esse 

período, assim, né, de conseguir passar por ele. Mas falar de que o que é que teve 

de bom nisso, assim, nada, nem uma linha [grifo nosso]. (Leticia, E.1). 

Letícia afirma ainda que, ao refletir a partir do seu lugar social de “privilégio” 

sobre o que lhe faltou durante a pandemia, sua conclusão é a de que foi afeto, ou seja, a 

grande restrição experienciada durante a pandemia diz respeito ao contato social 
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presencial. No entanto, reconhece que existiram perdas de outras dimensões para parte da 

sociedade: 

[...] eu tô falando de restrições de afetos, tem pessoas que tão falando de uma 

restrição de necessidade, né. Então tem pessoas que não comem, que deixou de 

trabalhar, deixou de dormir [...] o meu foco é o afeto, né, porque eu tô falando 

de estar isolada em um lugar de privilégio que não me falta nem comida nem 

condição de vida [...] eu tô falando do lugar do que me falta, né. E eu sei que 

tem pessoas que faltam outras coisas [...]. (Letícia, E.3). 

A participante marca que, apesar de todo esse cenário, conseguiu preservar a 

construção de sua maternagem, e afirma que sua transição para a maternidade foi um 

“momento especial”: “[...] construir minha maternagem nesse processo, isso não perdeu 

pra mim, né, isso foi construído e eu dei conta de manter genuinamente esse sentimento 

e esse momento” (Letícia, E.3). No entanto, a participante faz questão de frisar que essa 

garantia não foi possível para todas as mães: “[...] mas eu penso que muitas pessoas não 

conseguiram, né? Eu penso que muitas mães perderam seus filhos, muitos partos 

prematuros, muita morte fetal...” (Letícia, E.3). 

Nesse sentido, Letícia tenta poupar a filha dos efeitos negativos do cenário 

pandêmico, e aponta que se esforça em fazer uma “distinção” e uma “separação” entre a 

vivência da pandemia e a construção de uma relação com a maternidade e de seu vínculo 

com a bebê. 

Photovoice: um recurso narrativo 

Na primeira entrevista realizada com Letícia (em julho de 2020) foi solicitado que 

a participante registrasse, por meio de fotografias, cenas, situações ou imagens que a 

remetessem à experiência de tornar-se mãe em meio a uma pandemia. Na terceira 
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entrevista (em dezembro de 2020), Letícia exibiu as fotografias tiradas por ela, e falou 

um pouco sobre o que cada uma delas representa e porque estas a auxiliam a traduzir, de 

algum modo, sua transição para a maternidade no contexto pandêmico. No total, Letícia 

mostrou 18 fotos.  

A primeira foto exibida por Letícia mostrava a participante usando uma roupa de 

malhar, sentada em uma bola de pilates em frente a um notebook (figura 6). Letícia contou 

que a foto a mostra fazendo pilates, algo que a “ajudou muito” a amenizar sua 

preocupação com o corpo no período de gravidez, por estar “parada, sem conseguir sair 

de casa” (Letícia, E.3). Além disso, Letícia relatou que essa atividade foi “super 

importante” para que ela pudesse conhecer mais o corpo, o que foi um grande auxílio no 

momento do trabalho de parto. Letícia fez essa atividade de forma online durante todo o 

tempo, a fim de não se expor ao ambiente externo a sua casa. 
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Figura 6  

Letícia fazendo Pilates online 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Letícia 

 

A segunda foto retrata Letícia e as amigas reunidas antes da pandemia. Nesse 

momento, a participante chorou ao descrever a imagem: “Aqui são as meninas, né. É... 

eu fico até emocionada, são pessoas bem importantes pra mim, assim, que me ajudaram 

durante todo esse percurso, são amigas muito próximas que tornaram esse momento 

mais possível, assim, sabe? São pessoas do coração” [grifo nosso]. (Letícia, E.3). As 

amigas se apresentam, portanto, como um importante recurso de enfrentamento às 

adversidades enfrentadas pela participante nesse momento de sua vida, apesar do 

distanciamento físico. Nesse sentido, Letícia trouxe a terceira imagem, em que ela e a 

mãe estão juntas, e falou um pouco sobre a necessidade de ficarem distantes durante o 
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período e pandemia: “Minha mãe que não pôde tá aqui, né.” (Letícia, E.3). A participante 

relatou que imaginava que nesse momento de pós-parto a pandemia estaria mais 

controlada, e por isso estavam planejando a visita da mãe, que mora em outro estado, 

porém, com o agravamento da situação da pandemia no período da terceira entrevista, já 

não tinha mais certeza se a viagem da mãe seria possível. 

A quarta foto trazida por Letícia mostra as tradicionais fitinhas amarradas na grade 

da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador (figura 7), representando a sua fé que, 

segundo a participante, independe da vinculação a uma religião específica. A fé aparece 

na narrativa de Letícia como mais um recurso de enfrentamento à situação de pandemia: 

[...] sigo com minha crença da espiritualidade, sabe, no sentido de ter uma fé e 

uma crença de que... enfim, uma proteção existe, de que a gente tá aí envolto, né, 

em alguma coisa outra que a gente não controla, e que... enfim, segura a gente na 

fé [grifo nosso]. (Letícia, E.3).  
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Figura 7  

A grade da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Letícia 

 

Um momento marcante da experiência de Letícia durante a pandemia foi a defesa 

do seu mestrado, que, segundo ela, teve “muitos atravessamentos” e foi de “difícil 

construção”. Por isso, a defesa foi “um momento bem importante” e que Letícia destaca 

ao mostrar uma fotografia da tela do computador com o print da apresentação, em que 

aparecem ela e as participantes da banca: “Foi uma banca muito legal, assim, muito 

bacana mesmo, de construção de trabalho.” (Letícia, E.3). Letícia destaca as dificuldades 

de finalizar a dissertação em meio a importantes mudanças corporais (como inchaços nas 

pernas e o crescimento da barriga) decorrentes da reta final de gestação: “[...] no meio 

disso tudo [...] fiz uma defesa [...] foi uma defesa bem difícil [...] porque eu já tava com 

uma barriga bem grande, e eu já tava muito desconfortável pra a escrita, pra as revisões, 
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foi bem exaustivo grifo nosso).” (Letícia, E.3). Apesar do nível de exaustão do período 

final de elaboração da dissertação, Letícia sinaliza que o mestrado também se apresentou 

como um importante recurso de enfrentamento à pandemia: 

[...] foi um momento [...] que deu conta [...] talvez de marcar que, enfim, a vida 

seguiu um pouco com a pandemia [...] a pandemia tá aí, mas assim, a gente 

conseguiu se pegar em algumas coisas da vida, sabe, como se fossem, assim, 

alguns ancoramentos a gente não abriu mão. Acho que isso foi bem importante, 

assim [...] eu acho que o ancoramento, assim, tipo, não me soltou, né, em algum 

momento a gente tava ancorado, assim, né [grifo nosso]. (Letícia, E.3). 

Ainda em referência à finalização do mestrado, Letícia exibiu outra fotografia em 

que apareciam ela (de máscara) dentro do apartamento, com a porta aberta e do lado de 

fora duas amigas (também de máscara) segurando um balão escrito “fim”: “Aqui são as 

meninas que eu brinquei que tudo que eu queria era dizer ‘fim’ [...] elas trouxeram um 

balão com a palavra ‘fim’.” (Letícia, E.3). A participante ressaltou que as amigas ficaram 

do lado de fora do apartamento (no hall do prédio) a fim de evitar o contato próximo em 

tempos de pandemia, o que se apresenta como uma importante estratégia de reparação 

(Pontes, 2016) e resistência diante desse cenário marcado por perdas e impossibilidades. 

Nessa perspectiva, né, vinham ficar no hall, eu ficava dentro de casa com a minha 

N95. E tipo assim, só pra eu conseguir ver um pouco, enfim, conversar um 

pouquinho. Foram momentos muito pouquinhos, mas aconteceram, assim, com 

pessoas bem próximas [...]. É isso que eu digo, assim, alguns ancoramentos foram 

possíveis nesse momento, sabe, assim, não perdi. (Letícia, E.3). 
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Figura 8  

Letícia recebendo uma visita das amigas na porta de sua casa 

 

Fonte: Fotografia fornecida pela participante Letícia 

 

Letícia mostrou, ainda, mais duas fotografias em referência à presença de suas 

amigas, ainda que de forma distanciada, durante a sua transição para a maternidade na 

pandemia. Na primeira delas, aparecem as amigas de Letícia na frente do prédio da 

participante, usando máscaras e com balões na mão. Ao fundo, Letícia e o marido 

segurando um balão escrito ‘chá de Beatriz’. Letícia relatou que não faria uma festa de 

chá de bebê para a filha, por receio do contato social. No entanto, as amigas fizeram uma 

surpresa a fim de realizar esse ritual característico da gestação e “marcar esse momento” 
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(Letícia, E.3). Letícia ressaltou a importância dos encontros com pessoas queridas, 

mesmo que à distância: “[...] são coisas que a gente foi construindo durante esse processo, 

que foram possíveis, né, assim, que me senti em segurança e que também não fiquei tão 

longe da vida, assim, né” (Letícia, E.3). 

Letícia também mostrou a foto do ensaio fotográfico de gestação que ela 

conseguiu realizar “com todo o cuidado possível” após toda a preocupação em relação à 

possibilidade de contaminação pela Covid-19: “[...] As fotos foram de longe porque... 

enfim, em lugar completamente aberto, a gente tirava a máscara nessa hora, um lugar 

super deserto, não tinha ninguém. [...] E só foi possível porque foi assim, porque senão 

não seria.” (Letícia, E.3). 

Em uma das fotos, Letícia ressaltou a presença do marido como um aspecto muito 

importante na sua transição para a maternidade na pandemia: “Aqui é o marido, né, que 

[...] deu conta disso tudo, não seria possível nada sem ele de forma nenhuma, porque esse 

homem aqui dá conta de muita coisa, meu Deus, a gente descobre que tem outro marido 

no meio dessa pandemia (risos)” (Letícia, E.3). 

Grande parte das outras fotos eram imagens da bebê: “Aqui é minha pitititica [...] 

Que já tá danada com essa cara de sapeca” (Letícia, E.3). Letícia ressalta o isolamento 

social como parte importante da sua experiência de pandemia quando descreve uma das 

fotos com a filha: “Aqui a gente em casa o tempo todo [...]” (Letícia, E.3).  

Mais uma vez, Letícia fala sobre a filha como uma grande motivação para suportar 

a exaustão causada pela pandemia: 

[...] é ela que dá força pra a gente seguir nesses cuidados. A gente tava 

comentando ontem, assim, né, com o marido: ‘meu Deus a gente tá exausto’ [...] 

Dessa rotina, então, do protocolo, da limpeza, do mercado, das coisas, do... tipo 

assim, do cuidado [...] tudo muito cronometrado [...] (Letícia, E.3). 
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Nesse sentido, Letícia exibe uma foto do momento após o parto, em que a bebê 

aparece no colo da participante a ao lado o marido e a médica e descreve o momento 

como “de emoção pura” (Letícia, E.3). A participante afirmou que quando vê essa foto 

constata que “tudo valeu a pena e segue valendo” (Letícia, E.3) por saber que conseguiu 

manter a si mesma e a filha com saúde durante esse período. 

Pandemia e maternidade: a marca da tensão e ambivalência 

A experiência de transição para a maternidade é um período marcado por muitas 

ambivalências (Leite et al., 2014; Lemos & Kind, 2017; Piccinini et al., 2008; Strapasson 

& Nedel, 2010; Simas et al., 2013; Zanatta & Pereira, 2015). No caso de Letícia, soma-

se a essas ambivalências as questões inerentes ao enfrentamento do contexto pandêmico. 

A participante, portanto, precisou abrir mão de muitas expectativas significativas em 

relação à transição para a maternidade (como por exemplo, ter a presença física de amigas 

acompanhando a gravidez, realizar rituais como o chá de fralda, e receber a visita da mãe 

que mora em outra cidade), e fazer (ou cogitar) novas escolhas em adaptação às novas 

possibilidades de se relacionar com o mundo e com o outro. Isso ocorreu, principalmente, 

por ter a informação de que as mulheres gestantes foram associadas ao grupo de risco da 

Covid-19, em uma condição de maior vulnerabilidade. Assim, grandes tensões se 

apresentaram na experiência de Letícia a partir da transformação de seu corpo em uma 

fronteira repleta de ambivalências. Afinal, ao mesmo tempo que o corpo materno protege 

(ou deveria proteger) o bebê em formação, em um cenário de pandemia, esse mesmo 

corpo também pode colocar o bebê em risco. 

Desde o início da gestação uma série de ambivalências se apresenta na experiência 

de Letícia. A participante relatou que se percebia “frágil”, com uma sensação de 

“desespero” e “desamparo”, sem saber se iria dar conta de cuidar de uma criança – 
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principalmente devido à impossibilidade de uma rede de apoio efetiva no contexto de 

pandemia. No entanto, Letícia disse ter passado a se sentir mais segura no terceiro 

trimestre, quando já havia alguma interação entre mãe e bebê. Nesse sentido: “[...] a partir 

do momento que Beatriz começa a interagir comigo e eu começo a perceber ela, e ela a 

mim... não sei se vou dar, mas a sensação é que já dou conta” (Letícia, E.1). Assim, 

destacam-se tensões ligadas à sua autopercepção como frágil <> não frágil, amparada <> 

desamparada, e segura <> não segura.  

Estreitamente ligada à sua percepção de vulnerabilidade, durante a gestação, 

Letícia demonstrou, a todo tempo, um tensionamento entre o medo do contágio e o desejo 

(ou necessidade) de abrir mão do distanciamento para realizar algumas atividades. Ela 

ressaltou que era preciso fazer uma análise a respeito dos riscos envolvidos nas situações 

que eram importantes para ela, como a ida presencial à fisioterapeuta para fazer uma 

avaliação perineal e o ensaio fotográfico da gestação (algo que ela demonstrou que 

gostaria muito de realizar). Além disso, a participante ressaltou que vinha sentindo muita 

necessidade de sair um pouco de casa para realizar atividades de lazer para amenizar o 

sentimento de “tensão” e “exaustão” decorrentes do “impacto do confinamento” (Letícia, 

E.2) e do grande gasto de energia com o foco em tentar evitar uma contaminação. A 

participante conta que o marido sugeriu que eles fossem de carro a uma “praia mais 

deserta” em um “horário não convencional”, porém apesar de considerar a ideia, o 

tensionamento ligado a sair do isolamento – ato percebido como colocar-se em risco e 

que marca o campo afetivo-semiótico de Letícia ligado à pandemia - se apresentou mais 

uma vez: “[...] eu preciso de um pouquinho, assim, de uma saída nem que seja breve, 

mas... eu preciso disso. Mas ao mesmo tempo... é isso né, esse medo, esse receio [grifo 

nosso]”. (Letícia, E.2). 
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Nesse sentido, destaca-se uma ambivalência central na experiência de Letícia: o 

amparo <> desamparo. Esse tensionamento se apresentou em muitos momentos, por 

exemplo, na tomada de decisão entre manter-se em isolamento - para garantir uma suposta 

proteção - e sair do isolamento para encontrar com pessoas significativas, a afim de 

minimizar a sensação de desamparo. Entretanto, sair do isolamento significava colocar-

se em risco. Assim, é possível observar outra importante tensão enfrentada pela 

participante: o compartilhamento <> não compartilhamento da transição para a 

maternidade com outras mulheres significativas em sua trajetória de vida (familiares e 

amigas) – o que inclui um importante aspecto intergeracional dessa experiência 

(representado pela sua mãe e avó).  

Para Abbey (2012), a criação de sentidos surge da tentativa do sujeito de superar 

as ambivalências de suas relações com o ambiente e os níveis de tensão que emergem na 

esfera da novidade da experiência. Assim, é possível identificar o surgimento de um 

campo afetivo-semiótico que assumiu a dominância no âmbito do self e que diante dessas 

situações de ambivalência guiaram a sua ação, seus pensamentos e seus sentimentos, 

como será discutido na próxima seção. 

A hierarquia dinâmica de signos da experiência de Letícia 

Antes de saber-se grávida, Letícia estava trabalhando na linha de frente do cuidado 

a familiares e pacientes acometidos pela Covid-19 no contexto hospitalar de forma 

presencial – portanto, em contato com pessoas potencialmente transmissores do vírus - o 

que, em sua narrativa, não foi apontado como uma grande preocupação naquele momento. 

Nesse período, o trabalho ocupava um lugar de destaque e de grande importância na sua 

vida, atuando como organizador e regulador do self e se apresentando como o campo 

afetivo-semiótico dominante.  
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No entanto, apesar do trabalho ser muito importante para Letícia, após a 

descoberta da sua gravidez a participante afastou-se do local no qual exercia a sua 

atividade profissional, e passou a ficar em casa, cumprindo, assim, o isolamento social 

com bastante rigor.  O caráter de importância que o trabalho assumia em sua vida é 

reforçado pela descrição de Letícia de que esse momento de afastamento das suas 

atividades laborais e do local do seu trabalho a “bagunçou”, o que contribuiu para que o 

evento da gestação no cenário de pandemia tivesse sido experienciado pela participante 

como uma ruptura. Apesar de Letícia ter retornado ao trabalho de forma remota, a 

participante afirmou que cogitava a possibilidade de pedir demissão caso fosse solicitado 

que retornasse aos atendimentos presenciais. Logo, nesse momento é possível constatar 

que houve uma importante mudança no âmbito do self da participante e com a criação de 

nova hierarquia de signos. Assim, com a gravidez – inserida nesse cenário de pandemia 

– a hierarquia semiótica se transformou. 

A hierarquia dinâmica de sentidos é produzida pelo processo de simbolização da 

experiência, em que se organizam diferentes níveis de conjuntos de signos, alguns mais 

estáveis e generalizáveis, e outros menos estáveis e relacionados a circunstâncias 

pontuais. (Valsiner, 2012). Os signos mais estáveis e que perduram no tempo orientam a 

trajetória desenvolvimental do sujeito, formando uma estrutura hierárquica que se inova 

de forma constante através da construção de novos sentidos que surgem para regular as 

tensões e ambivalências (Mattos, 2013; Zittoun, 2009; Abbey & Valsiner, 2004). Desse 

modo, a descoberta de uma gestação durante a pandemia e, consequentemente a 

preocupação com a sua saúde e da sua bebê e o cuidado para evitar a contaminação pelo 

novo Coronavírus aparece de forma hierarquicamente superior às outras esferas de 

significado da vida de Letícia como, por exemplo, o seu trabalho. 
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A dominância do signo da maternidade e a consequente sensação de 

vulnerabilidade diante da pandemia apontam para a percepção de Letícia de estar 

dedicando muito de seu tempo e energia aos cuidados com foco na proteção contra a 

Covid-19. Para a participante, o “controle absoluto” com os protocolos de distanciamento 

e higienização “acaba saindo um pouco da medida” e tomando espaço do que ela acha 

que deveria ser “seu foco” durante a gestação - a espera pela filha: “das coisas que ela 

precisa, de participar né, de incluir questões a essa gestação que são necessárias e que às 

vezes passa porque o nível e o controle de tudo que a gente precisa fazer ele é exaustivo 

demais”. (Letícia, E.2). A participante deu, como exemplo, a preparação do quarto para 

a chegada da filha: “[...] era pra eu estar preocupada com o quartinho dela, com as 

coisas pra comprar, o que é que falta, o que é que tem na lista, e eu tô preocupada no 

sentido da higienização das coisas, né. [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.2).  

Letícia dá, ainda, outro exemplo do modo como a preocupação com a pandemia 

teve destaque na sua experiência de tornar-se mãe, dessa vez com relação à defesa do seu 

mestrado. A participante relatou ter ficado extremamente angustiada pela possibilidade 

de ter que manejar documentos que tivessem passado pelas mãos de outras pessoas para 

colher assinaturas, e que sentiu alívio quando descobriu que as assinaturas poderiam ser 

eletrônicas e digitalizadas. A descrição dessa constatação como trazendo “paz no 

coração” (Letícia, E.2) denota o caráter intensamente afetivo da situação. Mais uma vez, 

a participante afirma que o medo da pandemia tomou a frente daquilo que deveria ser sua 

preocupação naquele momento, qual seja, a apresentação da sua dissertação. 

No final da gestação de Letícia, é possível identificar que o receio de contágio 

pelo novo Coronavírus mais uma vez se sobrepôs a outras questões que a participante 

significa como importantes, tal como a necessidade de auxílio: “[...] eu já tô com trinta 

semanas, então... eu já tenho dificuldade, assim, pra dormir, pra fazer as atividades da 
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casa [...] isso me preocupa. Mas eu acho que o que mais me preocupa é esse risco, né, 

de contaminação [...] [grifo nosso].” (Letícia, E.2).  Letícia sinalizou que mesmo após o 

nascimento da filha, em muitos momentos ainda sentia que estava direcionando seu foco 

à pandemia enquanto deveria estar voltando sua atenção à bebê. Como exemplo, a 

participante utiliza o dia em que a loja foi montar o armário no quarto da criança, 

momento descrito por ela a partir de signos que ilustram como a situação foi vivenciada 

de maneira afetiva, como “bem difícil”, “de muita tensão”, que exigiu uma “higienização 

absurda” e que a fez sentir “um baque”: “[...] nessa hora a gente se dá conta da loucura 

[...] é como se fosse assim ‘meu Deus, é isso, eu poderia tá com minha filha agora’, sabe? 

‘botando pra ninar, brincando com ela, mas eu tô envolvida em uma limpeza mega’ [...].” 

(Letícia, E.3). 

De tal modo, é possível identificar que o signo da maternidade se tornou forte o 

suficiente para ocupar um nível elevado na hierarquia de regulação semiótica de Letícia, 

organizando, de algum modo, os sentidos referentes às demais esferas da sua vida. A 

maternidade, inclusive, regulou o signo da pandemia para a participante, uma vez que 

tornar-se mãe foi o que ressignificou sua relação com o cenário pandêmico. Antes de se 

descobrir gestante, Letícia não demostrava se preocupar tanto com um possível contágio, 

mas depois de grávida passou a perceber-se como vulnerável e a temer a contaminação, 

cumprindo com rigor o isolamento social e as medidas de higienização de si e dos objetos. 

A vinculação com a filha trouxe para a participante, desde a gestação, uma necessidade 

de reorganizar seu modo de vida, com a intenção ter mais disponibilidade de tempo e 

afeto para dedicar à relação com o bebê: “[...] já tem uma interação nossa né [...] que eu 

acho que eu gostaria de estar mais disponível a isso [...] estar curtindo um pouco mais 

esse momento [...] tá na hora de parar mesmo [...] poder estar mais disponível a ela 

[...] [grifo nosso].” (Letícia, E.1). A narrativa de Letícia aponta, desse modo, mudanças 
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na relação com o bebê em desenvolvimento e, com efeito, mudanças no self - que também 

envolve a experiência corporal e social da gestação.  

Assim, o signo da maternidade e o signo da pandemia se relacionam de forma 

bidirecional, atuando como meta-signos (Valsiner, 2012) que regulam a experiência de 

Letícia, como pode ser ilustrado no fragmento a seguir: “é ela que dá força pra a gente 

seguir nesses cuidados” (Letícia, E.3). 

A interação com a filha, portanto, se apresenta, para Letícia, como um signo 

promotor, ou seja, que facilita a adaptação do sujeito ao ambiente e a manutenção de uma 

relativa estabilidade da criação pessoal de sentidos, integrando diferentes níveis de 

simbolização e permitindo a abertura da hierarquia semiótica direcionada para a criação 

de alternativas para o futuro (Valsiner, 2004). Assim, cria-se um campo afetivo-semiótico 

que, nesse caso, orienta a relação de Letícia com o ambiente.  

Assim, a partir da análise do caso Letícia foi possível identificar que a pandemia 

da Covid-19 se apresentou como um evento disruptivo que marcou de forma significativa 

sua experiência de se tornar mãe. Tal ruptura trouxe a necessidade de adaptação e 

ajustamento ao novo cenário e às novas formas de se relacionar interpessoalmente e com 

o mundo, inaugurando, portanto, novos sentidos de desenvolvimento pessoal e coletivo. 

Nesse contexto, a gestação e o puerpério de Letícia foram marcados por situações de 

ambivalência e tensão, que se apresentaram como possíveis promotoras de 

desenvolvimento em meio ao cenário de crise inaugurado com a pandemia durante a 

transição para a maternidade. Assim, a formação de uma nova hierarquia de signos a partir 

da maternidade como marco na trajetória desenvolvimental da participante promoveu a 

regulação da experiência de Letícia, bem como de suas interações sociais.  
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CAPÍTULO 9  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa, foi possível acompanhar a 

problemática de como as mulheres enfrentam experiências de rupturas significativas em 

seu cotidiano em decorrência da emergência inesperada da pandemia da Covid-19 em 

seus contextos de vida, ao mesmo tempo em que precisam lidar com as demandas pessoal-

coletivas da transição para a maternidade em curso. A emergência de uma pandemia pode 

ser percebida e sentida por uma mulher como um evento inesperado, que desafia 

expectativas pessoais e socioculturais sobre o que estava na iminência de acontecer – o 

tornar-se mãe e o nascimento de um bebê. Lacunas estabelecidas entre as expectativas 

imaginadas e a realidade percebida na experiência do tornar-se mãe produzem campos 

afetivo-semióticos, isto é, campos de significação com qualidade afetiva que conduzem 

ao desenvolvimento dinâmico do sistema de self. No interior de tais campos-afetivos 

operam diferentes forças ou tensões que levam à construção permanente de novos 

significados (Moreno & Branco, 2014). A tensão que se cria e se estabelece entre os 

campos-afetivos constitui o principal fator que produz mudança e desenvolvimento da 

pessoa ao longo dos tempos micro, meso e ontogenético (Valsiner, 2012). 

Assim, a partir da análise realizada nos capítulos anteriores, foi possível observar 

que a pandemia da Covid-19 intensificou os desafios inerentes à transição para a 

maternidade e inaugurou novas tensões em um período que já é usualmente marcado por 

uma série de ambivalências. Houve, nesse sentido, uma simultaneidade de momentos 

críticos à trajetória desenvolvimental, o que ampliou significativamente as dificuldades 

comuns a esse período e colocou em risco potencial a saúde mental dessas mulheres, 
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como pode ser identificado nas narrativas que apontam para níveis de ansiedade bastante 

elevados. 

Destaca-se, na experiência das participantes, as mudanças inauguradas pela 

pandemia no que diz respeito às relações Eu-Outro, uma vez que o distanciamento social 

se apresenta como a principal medida adotada por elas para evitar a contaminação pelo 

novo Coronavírus. Desse modo, tem lugar uma considerável tensão entre amparo<> 

desamparo, pois estar perto de pessoas significativas representava, para tais mulheres, 

colocarem-se em risco frente à possibilidade de contágio, ao mesmo tempo em que ficar 

distante dessas pessoas causava, em muitos momentos, uma profunda sensação de solidão 

e falta de apoio. As participantes, desse modo, apresentam em suas narrativas as 

diferenças entre como imaginaram suas experiências de transição para a maternidade e 

como realmente essa ocorreu. Elas narram a ausência física de pessoas importantes nas 

suas vidas, além da falta de uma rede de apoio prático e emocional durante o puerpério 

em virtude das condições sanitárias impostas pela pandemia. 

A criação de significado humano se dá na fronteira entre o que já existe e o que 

não existe ainda – este último exige que façamos uma construção imaginativa na direção 

do que pode acontecer e o que queremos que aconteça (Valsiner, 2012; 2014).  Nesse 

sentido, o cenário pandêmico afetou as participantes e lhes provocou uma sensação de 

incerteza a respeito do futuro, uma vez que passou a ser ainda mais difícil imaginar o que 

iria acontecer no instante seguinte. Além disso, com a pandemia, todas as participantes 

foram afetadas com a impossibilidade pessoal-coletiva de retornar ao estado de 

“normalidade” vivido durante o período pré-pandêmico, na medida em que o tempo é 

irreversível e a pandemia deixará suas marcas em todos que passaram por esse momento. 

A vacinação foi apontada por muitas das participantes como algo que possibilitaria uma 

saída do cenário de crise causado pelo novo Coronavírus, porém, quando as entrevistas 
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foram realizadas as vacinas ainda estavam em fase de testes e não haviam começado a ser 

aplicadas na população geral.  

Um aspecto central que pareceu se relacionar intimamente com as tensões e 

ambivalências de tornar-se mãe durante uma pandemia e da insegurança frente à 

imprevisibilidade do futuro foi a percepção das participantes de si mesmas sob o signo da 

vulnerabilidade, graças à inclusão das gestantes e puérperas como grupo de risco 

associado à Covid-19. Assim, o sentimento de vulnerabilidade balizou a relação dessas 

mulheres com a pandemia, intensificando o medo de serem contaminadas e, por 

conseguinte, contaminarem seus respectivos bebês – o que poderia ter uma repercussão 

negativa para a saúde de ambos. Como forma de tentar evitar a exposição a um risco de 

contágio, as participantes relataram rigor nas estratégias de isolamento e distanciamento 

social, no uso de máscaras (quando precisavam sair de casa, majoritariamente para 

realizar consultas médicas) e na higienização das mãos e dos objetos.  

O número de óbitos de gestantes e puérperas no Brasil aponta para um cenário 

alarmante e fortalece a noção de que esse grupo de mulheres se encontrava realmente em 

condição de vulnerabilidade: em outubro de 2021 já haviam sido registradas 1.915 mortes 

maternas desde o início da pandemia. Alguns fatores relacionados à assistência obstétrica 

no país – como assistência pré-natal de baixa qualidade, falta de recursos para 

atendimento de emergência e casos críticos, disparidades raciais no acesso a serviços de 

saúde e violência obstétrica – apresentaram-se como barreiras adicionais no cenário de 

pandemia (Takemoto et al., 2020).  

O acesso a determinados contextos de saúde, na realidade brasileira, é 

intersecionado, e precisa ser entendido a partir de marcadores sociais como raça e classe 

social. Em um contexto anterior à pandemia, as mulheres pretas e pardas já referiam 

menor grau de satisfação com relação à assistência ao parto e ao pré-natal quando 
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comparadas com as brancas (Leal et al., 2005). Assim, no contexto de pandemia é 

imprescindível fazer um recorte racial em relação à assistência ao parto e ao pré-natal 

oferecida pela rede pública de saúde no Brasil, visto que as mulheres negras foram 

hospitalizadas em condições de pior gravidade (como maior prevalência de dispneia e 

menor saturação de oxigênio), tiveram maior taxa de admissão em unidade de terapia 

intensiva e ventilação mecânica assistida, além de terem passado por risco de quase morte 

duas vezes mais alto do que as mulheres brancas. (D. Santos et al., 2020). Portanto, as 

desigualdades sociais regulam as fronteiras de acesso aos diferentes serviços de saúde.  

Inegavelmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro teve um papel 

essencial no combate à pandemia, e despendeu grandes esforços para prestar uma 

assistência de qualidade a despeito da disponibilidade orçamentária, salvando milhares 

de vidas. No caso das mulheres que não dispõem de um plano de saúde ou não têm 

recursos financeiros para pagar consultas ou exames na rede privada, a rede pública de 

saúde aparece como a única alternativa. Entretanto, o contexto público de saúde no Brasil 

é caracterizado pela escassez de recursos e por fronteiras pouco permeáveis ou até mesmo 

não permeáveis – como na situação do fechamento temporário das maternidades durante 

um período da pandemia. Nesse sentido, é de fundamental importância destacar que, no 

caso das participantes usuárias do SUS, a sensação de vulnerabilidade sentida parece ter 

sido intensificada pela insegurança causada pelos problemas que a assistência à saúde 

enfrenta no país, como no caso de Sandra (participante cujo estudo de caso foi descrito 

no capítulo 7), levando-as a uma profunda experiência de desamparo em meio a uma 

importante transição desenvolvimental.  

Sandra, mulher negra e estrangeira, explicita em sua narrativa a sensação de 

profunda desassistência que lhe despertou um inquietante questionamento sobre o 

objetivo do fechamento provisório de algumas maternidades: “[...] em algum momento 
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eu me perguntei ‘será que isso aqui é alguma ação pra de alguma forma matar as 

mulheres grávidas e dizer que esta mulher morreu do Covid? [grifo nosso]’” (Sandra, 

E.1). Em consonância com esse significado construído por Sandra, a fala de outra 

participante, Letícia, aponta para a percepção da existência de um projeto político voltado 

para uma negação dos efeitos trágicos da pandemia, especialmente quando há a tentativa 

de lançar o olhar para o lado supostamente positivo dessa situação “[...] eu fico pensando 

que às vezes é um projeto político aí [...] uma necropolítica, sabe, um projeto que é pra 

você tirar o positivo disso pra você esquecer de olhar pra a desgraça, né, aquilo que não 

vão resolver de forma nenhuma [grifo nosso].” (Letícia, E.3).  

Nesse sentido, Letícia tece críticas àquelas pessoas que atribuem um significado 

positivo à pandemia. Por ter acompanhado a situação a partir do lugar de profissional de 

saúde que esteve na linha de frente no atendimento aos casos de Covid, ela afirma que 

sua maneira de perceber esse cenário foi bastante influenciada por sua própria prática 

profissional. Assim, a participante enfatiza a desigualdade social como um aspecto 

evidenciado com a pandemia: 

[...] eu fico vendo todo mundo falar desse novo normal, e essas pessoas falando 

de como foi importante, gente, essa pandemia, pra dar valor àquilo que se sente... [...] eu 

que acompanhei esse processo, né, de muitas mortes, luto de muitas pessoas [...] a gente 

tá falando de tragédia, miséria e desgraça, é isso que a gente tá falando, sabe? É... de 

muita restrição... sabe? Eu acho que assim, se alguém parou aí pra refletir durante tudo 

isso, ótimo, né, se agregou algo na vida do outro, que bacana. Mas assim, colocar isso 

como primeira instancia... eu acho um discurso muito classista mesmo, assim, de um 

privilégio, tá certo? Porque a gente não vai escutar do preto pobre falar isso, né? [...] foi 

péssimo, está sendo péssimo, muito restritivo, muito dolorido, né. Então assim, é um 

momento de muita dureza mesmo [...] [grifo nosso]. (Letícia, E.3). 
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Outro aspecto importante referente à assistência à saúde na pandemia diz respeito 

à vacinação – principal estratégia de proteção coletiva que tem como objetivo diminuir a 

circulação do vírus e evitar a evolução e gravidade da manifestação da doença. Apesar 

disso, no Brasil houve lentidão na aquisição de vacinas, distribuição das doses e aplicação 

na população em geral. Nos primeiros meses da campanha de vacinação, a partir de 

janeiro de 2021, apenas os grupos prioritários, tais como profissionais da saúde, idosos e 

pessoas com doenças crônicas, estiveram aptos a receber a vacina. Apesar das gestantes 

e puérperas estarem no grupo de risco associado à Covid-19 – e ao elevado número de 

mortes registrado nesse grupo–, apenas no início de maio desse mesmo ano, elas foram 

incluídas no grupo prioritário para a vacinação. Vale destacar que essa inclusão envolveu 

uma grande discussão e divergência entre as autoridades de saúde, devido aos possíveis 

efeitos colaterais da vacina para esse grupo específico, resultando em algumas 

interrupções da vacinação e consequente confusão e insegurança das mulheres sobre 

tomarem ou não a vacina.  

As participantes deste estudo viveram, desse modo, uma experiência 

extremamente desafiadora ao passarem pela transição para a maternidade durante o 

cenário de pandemia. A ausência de uma rede de apoio efetiva trouxe sobrecarga e, em 

muitos momentos, solidão, principalmente para aquelas mulheres que moravam sozinhas 

e eram responsáveis por todo o cuidado com o seu respectivo bebê (como Silvana e 

Elaine). A insegurança com a assistência à saúde também se apresentou como um 

importante dificultador da experiência, trazendo ainda mais inquietude e tensão, uma vez 

o fechamento provisório de postos de saúde e maternidades resultou, para algumas 

participantes, na interrupção de seus pré-natais, além da necessidade de realizar uma 

peregrinação em busca de uma maternidade que pudesse recebe-las no momento do parto 

(como foram as experiências de Sandra e Silvana, por exemplo). 
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No entanto, para além das dificuldades enfrentadas por essas mulheres, é 

fundamental destacar que a transição para a maternidade no contexto da pandemia foi um 

período marcado, também, pela resistência. Foram muitas as estratégias semióticas por 

elas utilizadas para seguir em frente e dar conta dessa experiência atravessada por 

ambivalências, como a dedicação ao trabalho, a crença e fé religiosas e a busca por 

alternativas para realizar rituais de fronteira (como chá de fraldas) e para manter um 

contato com pessoas significativas (videochamadas, entre outros recursos). Sobretudo, a 

relação com a maternidade e a vinculação com os bebês foi um aspecto importante 

presente nas narrativas das participantes e que as auxiliou, de algum modo, a lidar com 

os desafios do contexto pandêmico. 

A presente pesquisa contribuiu, desse modo, para a construção de saber em 

Psicologia acerca das repercussões emocionais da pandemia para as mulheres, 

especificamente em um momento crítico e marcante de suas trajetórias de vida – a 

transição para a maternidade. O estudo foi realizado durante o acontecimento da 

pandemia, ou seja, foi possível acessar as narrativas das participantes a respeito da 

experiência enquanto ainda a vivenciavam de forma intensa e extremamente afetiva. 

Ademais, foram realizadas entrevistas com mulheres de diferentes raças/etnias e classes 

sociais, com o intuito de considerar os aspectos interseccionais que atravessam o tornar-

se mãe e a vivência da pandemia da Covid-19 (e de ambas as experiências 

concomitantemente). O estudo acompanhou as participantes durante um período de 

tempo de seis meses, o que permitiu acompanhar algumas transformações relativas à 

transição para a maternidade para cada uma delas, bem como acompanhar as mudanças 

no contexto pandêmico – e a relação entre esses aspectos. 

É necessário destacar que essa pesquisa foi realizada a partir de um recorte: 

mulheres que passaram pela transição para a maternidade a partir do evento de sua 
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gestação. Sabemos, no entanto, que essa não é a única forma de tornar-se mãe, uma vez 

que existem possibilidades como, por exemplo, a adoção e a gestação de uma 

companheira. Nesse sentido, também é preciso apontar para a limitação da pesquisa em 

abarcar apenas mulheres cuja gravidez foi fruto de relacionamentos heterossexuais, visto 

que seria de fundamental importância incluir a experiência de casais homoafetivos. Por 

fim, a pesquisa limitou-se a estudar a experiência de transição para a maternidade 

considerando mulheres cisgênero, excluindo a possibilidade de analisar aspectos 

envolvidos na parentalidade de pessoas transgênero. Assim, sugere-se para pesquisas 

futuras a inclusão de participantes de diferentes gêneros e orientação sexual, a fim de 

abarcar uma maior diversidade de experiências e possibilitar de forma mais abrangente o 

debate de questões sociais.  

A presente pesquisa também possui uma limitação no que diz respeito ao período 

em que foram realizadas as entrevistas. A coleta de dados abarcou os meses de julho a 

dezembro do ano de 2020, que corresponde ao segundo semestre do primeiro ano do surto 

do novo Coronavírus no Brasil. No entanto, o cenário de pandemia perdurou durante todo 

o ano de 2021, portanto a pesquisa não incluiu o segundo ano do contexto pandêmico no 

Brasil, inclusive no que diz respeito ao início da vacinação no país (a partir de janeiro de 

2021). Assim, imagina-se que haja diferenças significativas entre a experiência de 

mulheres que se tornaram mães no primeiro ano de pandemia (as participantes da presente 

pesquisa) cujo cenário inesperado atravessou suas vivências de gestação e puerpério, e as 

mulheres que engravidaram durante a pandemia, ou seja, que de algum modo já sabiam 

que seriam mães no contexto pandêmico (mas que viveram, por exemplo, dúvidas e 

insegurança em relação a tomar ou não a vacina). Sugere-se, assim, novas pesquisas em 

outros momentos da pandemia no Brasil.  
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Ademais, finalizo essa dissertação pontuando o quão sério e trágico foi – e tem 

sido – o cenário de pandemia no Brasil durante os anos de 2020 e 2021. Estamos inseridos 

em um contexto político negacionista, cujo posicionamento vai contra a ciência, a 

vacinação e a educação pública – e que até o momento, registra mais de 600 mil mortes 

por Covid-19 –, e enfrentamos uma crise econômica que tem tido efeitos devastadores 

para a população brasileira, principalmente no que tange às camadas sociais menos 

privilegiadas e cada vez mais invisibilizadas. Assim, como pesquisadora, espero 

verdadeiramente que esse trabalho contribua para que esse momento da história do nosso 

país jamais seja esquecido.   
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A - Temário entrevistas narrativas (Puérperas) 

 

Primeira entrevista: 

Pergunta-chave/disparadora: Conte-me sobre a sua experiência desde o momento que 

você descobriu que estava grávida até aqui... 

 

- Como está sendo pra você se tornar mãe (ou mãe mais uma vez)?  

- Como é se tornar mãe nesse momento de pandemia?  

- Como você havia imaginado que seria esse momento de gravidez/puerpério e como ele 

está sendo agora (ou seja, quais as diferenças entre o que havia imaginado e o que está 

acontecendo agora)? 

- Para aquelas que já são mães: Você tem sentido diferenças com relação à/às sua/s 

outra/s gestação/gestações anterior/es? Quais? 

- Como está sendo sua rotina/vida cotidiana? Quais as atividades têm sido realizadas (ou 

não realizadas)? 

- Como você tem se sentido?  

- Quais têm sido seus principais pensamentos? E suas principais preocupações?  

- O que tem feito para lidar com essas preocupações? 

- Quais os principais desafios você vem enfrentando?  

- Você sentiu ou sente falta de alguma coisa que não está podendo fazer (relativa à 

gravidez ou puerpério) por causa da pandemia? 

- Como você está lidando com isso? O que tem feito para lidar com essa situação? 

- Você está em isolamento social? Se sim, com quem está passando a quarentena? 

- Como está sendo essa relação com essa(s) pessoa(s)?  

- Existem outras pessoas significativas com quem você gostaria de estar nesse 

momento? Como está sendo ficar distante delas?  
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- Está contando com apoio de outras pessoas? Divide os cuidados com o bebê com 

alguém? 

- Há algum aspecto considerado positivo da transição para a maternidade acontecer 

nesse momento de pandemia?  

- Conte como foi o nascimento do bebê?  

- Como você se imagina nos próximos meses? Como você imagina que será a sua 

relação e o contato social com outras pessoas nos próximos meses? 

 

Segunda entrevista: 

- Pergunta-chave/disparadora: Como você tem se sentido desde a última entrevista? 

- Pedir para que a participante mostre as fotos tiradas e fale sobre cada uma delas. Pedir 

para que explique porque registrou aquela imagem. 

- Houve mudanças na sua vida desde a última entrevista?  

- Houve mudanças na sua percepção sobre a pandemia desde a última entrevista?  

- Houve alguma mudança na sua perspectiva de futuro desde a última entrevista? Como 

você acha que as coisas serão daqui para frente? 

 

Terceira entrevista:  

- Pergunta-chave/disparadora: Como você tem se sentido desde a última entrevista? 

- Houve mudanças na sua vida desde a última entrevista?  

- Houve mudanças na sua percepção sobre a pandemia desde a última entrevista?  

- Houve alguma mudança na sua perspectiva de futuro desde a última entrevista? Como 

você acha que as coisas serão daqui para frente? 
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APÊNDICE B - Temário entrevistas narrativas (Gestantes) 

 

Primeira entrevista: 

Pergunta-chave/disparadora: Conte-me sobre a sua experiência desde o momento que 

você descobriu que estava grávida até aqui... 

 

- Como está sendo pra você se tornar mãe (ou mãe mais uma vez)?  

- E como é se tornar mãe nesse momento de pandemia?  

- Como você havia imaginado que seria esse momento de gravidez e como ele está sendo 

agora (ou seja, quais as diferenças entre o que havia imaginado e o que está acontecendo 

agora)? 

- Para aquelas que já são mães: Você tem sentido diferenças com relação à/às sua/s outra/s 

gestação/gestações anterior/es? Quais?  

- Como está sendo sua rotina/vida cotidiana? Quais as atividades têm sido realizadas (ou 

não realizadas)? 

- Como você tem se sentido?  

- Quais têm sido seus principais pensamentos? E suas principais preocupações?  

- O que tem feito para lidar com essas preocupações? 

- Quais os principais desafios você vem enfrentando?  

- Você sentiu ou sente falta de alguma coisa que não está podendo fazer (relativa à 

gravidez) por causa da pandemia? 

- Como você está lidando com isso? O que tem feito para lidar com essa situação? 

- Você está em isolamento social? Se sim, com quem está passando a quarentena? 

- Como está sendo essa relação com essa(s) pessoa(s)?  

- Existem outras pessoas significativas com quem você gostaria de estar nesse momento? 

Como está sendo ficar distante delas?  

- Há algum aspecto considerado positivo da transição para a maternidade acontecer nesse 

momento de pandemia?  
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- Como você imagina que será o nascimento do bebê?  

- Como você se imagina nos próximos meses? Como você imagina que será a sua relação 

e o contato social com outras pessoas nos próximos meses? 

 

Segunda entrevista: 

- Pergunta-chave/disparadora: Como você tem se sentido desde a última entrevista? 

- Para aquelas que tiveram o bebê depois da entrevista anterior: conte como o nascimento 

do bebê?  

 - Houve mudanças na sua vida desde a última entrevista?  

- Houve mudanças na sua percepção sobre a pandemia desde a última entrevista?  

- Houve alguma mudança na sua perspectiva de futuro desde a última entrevista? Como 

você acha que as coisas serão daqui para frente? 

 

Terceira entrevista:  

- Pergunta-chave/disparadora: Como você tem se sentido desde a última entrevista? 

- Para aquelas que tiveram o bebê depois da entrevista anterior: conte como foi o 

nascimento do bebê?  

- Houve mudanças na sua vida desde a última entrevista?  

- Houve mudanças na sua percepção sobre a pandemia desde a última entrevista?  

- Houve alguma mudança na sua perspectiva de futuro desde a última entrevista? Como 

você acha que as coisas serão daqui para frente? 
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APÊNDICE C - Ficha de Dados Sociodemográficos (Gestantes) 

 

- Nome completo:  

- Idade:  

- Nacionalidade:  

- (Em caso de estrangeiras): Há quanto tempo está no país? 

- (Em caso de estrangeiras): Qual é a língua de origem? 

- Profissão:  

- Está trabalhando no momento?  

- Se sim, trabalha com o que?  

- Escolaridade:  

- Estado civil:  

- Tempo de gestação:  

- Qual é a data provável de parto (DPP):  

- Tem outros filhos? Se sim, de que idade?  

- Com quem reside?  

- Se autodeclara de qual raça/etnia?  

- Qual é a renda familiar aproximada?  
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APÊNDICE D - Ficha de Dados Sociodemográficos (Puérperas) 

 

- Nome completo:  

- Idade:  

- Nacionalidade:  

- (Em caso de estrangeiras): 

- (Em caso de estrangeiras): Qual é a língua de origem?  

- Profissão:  

- Está trabalhando?  

- Se sim, trabalha com o que?  

- Escolaridade:  

- Estado civil: 

- Quantos meses tem o bebê?  

- Tem outros filhos? Se sim, de que idade?  

- Com quem reside?  

- Se autodeclara de qual raça/etnia? 

- Qual é a renda familiar aproximada?  
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Prezada participante, 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa DINÂMICAS AFETIVO-

SEMIÓTICAS DA TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE NO CONTEXTO 

PANDÊMICO DA Covid-19, desenvolvida por Juliana Almeida Santos, discente do 

Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento da Universidade Federal da Bahia sob 

orientação da Profa. Dra Maria Virgínia Machado Dazzani. 

 

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO: 

 

O objetivo central do estudo é: analisar as dinâmicas afetivo-semióticas de mulheres que 

experienciam a transição para a maternidade no contexto da pandemia da Covid-19. Muitos fatores 

podem influenciar a experiência de tornar-se mãe ou pai, incluindo as expectativas e o planejamento 

acerca do acontecimento, o significado que possui, o contexto em que ocorre e o bem-estar físico e 

emocional dos envolvidos. Portanto, buca-se investigar se vivenciar a gravidez e o puerpério em um 

contexto pandêmico possa influenciar de maneira relevante a experiência materna. 

 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO:  

Você foi selecionada por estar gestante ou puérpera, tendo como período de 

nascimento do bebê o ano de 2020 (de janeiro a dezembro), configurando que a 

experiência da transição para a maternidade esteja ocorrendo no contexto da pandemia da 

Covid-19 no cenário brasileiro. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será 

penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

A sua participação consistirá em conceder três entrevistas narrativas. As entrevistas serão 

gravadas em áudio, transcritas e armazenadas em arquivos digitais, mas somente terão acesso à estas, a 

pesquisadora e sua orientadora.  

Será utilizada também a técnica da fotovoz (photovoice). Após a primeira entrevista, você será 

orientada pela pesquisadora a registrar por meio de fotografias (que podem ser tiradas por uma câmera 

fotográfica ou pelo celular, a depender dos recursos disponíveis de cada participante) os aspectos 

relevantes em relação à sua percepção de mundo atual e da vivência da gestação e puerpério. As 

fotografias serão exibidas por você no segundo encontro, no qual elas poderá falar sobre o que cada 

imagem significa e representa, proporcionando uma reflexão acerca das suas experiências.  

Por fim, a pesquisadora construirá um diário de campo, colatando dados referentes ao seu 

cotidiano como Doula, profissional de assistência à gestação, parto e puerpério. 

 

DIVULGAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE:  

Os resultados do estudo serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

relatórios individuais, artigos científicos e uma dissertação de mestrado. 
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Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-la será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o material 

será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 

poderá solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá 

ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS:  

O benefício relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de contribuir para a área das 

pesquisas em psicologia, relacionadas ao tema da transição para a maternidade, considerando 

particularmente um contexto emergencial e específico de uma pandemia mundial. Do ponto de vista 

individual da participante, pode propiciar uma ressignificação de algumas experiências percebidas como 

difíceis e desafiadoras, repercutindo positivamente em sua vida.  

A pesquisa em questão apresenta um nível mínimo de risco às participantes, 

porém, é possível que ao narrar eventos considerados difíceis e desafiadores pode, 

eventualmente, gerar algum desconforto emocional e psicológico, fazendo emergir algum 

nível de inquietude e ansiedade. Caso isto aconteça, a participante pode mudar de assunto, 

interromper a entrevista ou até mesmo desistir da sua participação na pesquisa, sem 

qualquer prejuízo. É assegurada, ainda, a assistência à participante a fim de atender danos 

imateriais decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa e que consistirá na 

disponibilidade da pesquisadora em garantir esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas consequências – ou seja, informar sobre tudo o que queira saber antes, durante e 

depois da sua participação na pesquisa. Para o esclarecimento de dúvidas adicionais, a 

participante pode entrar em contato com a pesquisadora por meio do contato telefônico 

(71) 9 9999-5877 ou pelo e-mail j.almeida0203@gmail.com. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável da 

pesquisa.  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação 

na pesquisa, e que concordo em participar.  

 

Salvador, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: __________________________________  

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Psicologia - CEPIPS. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e 
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monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos 

direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 

privacidade”. 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 

pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP/IPS) da UFBA 

Rua Aristides Novis, Campus São Lázaro, 197, Federação, CEP 40.170-055, 

Salvador, Bahia, telefone (71)3283.6457, E-mail : cepips@ufba.br 

 

mailto:cepips@ufba.br

