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RESUMO 

 

A pesquisa propõe-se apresentar uma reflexão sobre a representação social da primigesta 

sobre o parto, ressaltando a importância do acompanhamento psicológico no pré-natal. No decorrer 

do trabalho, o qual se utiliza de revisão de literaturas, serão oferecidos apontamentos acerca da 

elaboração do comportamento e estabelecimento de comunicação entre os indivíduos pertencentes 

a esse grupo, bem como, a representação social das gestantes primigestas, os sentimentos quanto 

ao processo e seu posicionamento diante dessa experiência da primeira gestação.  

 

 

Palavras-chave: Representação social, gestação, parto, primigestas.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que são muitas as emoções e mudanças fisiológicas por que passa a primigesta, 

devido ao que esse período representa para sua vida em todos os sentidos e tais expectativas 

aumentam ainda mais os riscos para o equilíbrio biopsicossocial da gestante.  

As cobranças e reações dos grupos de convivência, como a família e amigos, em relação a 

essas pessoas envolve a expectativa por um bom posicionamento como mãe, resistência para 

momento do parto como algo que a reafirma como mulher, a comparação com colegas e parentes, 

cobranças por uma rápida recuperação do estado físico anterior, o que torna a visão que a mulher 
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tem dos cenários e de si mesma, mais complexa, podendo ser acometida por crises mentais e 

problemas de identidade, ou ainda mais grave, como o sofrimento psíquico e a depressão (CEZNE, 

2009). 

Assim, enquanto questão de saúde pública, a representação social do parto para a primigesta, 

encontra justificativa para a configuração no presente trabalho, apresentando, ainda, uma 

motivação pessoal. A contribuição teórica deste trabalho se dá na realização de uma revisão de 

literatura, com uma verificação da adequação da mesma a atualidade, disponibilizando um acervo 

teórico sobre um tema bastante importante, porém pouco aprofundado no âmbito abordado na 

pesquisa.  

Já a contribuição prática se traduz na promoção da conscientização dos profissionais e 

estudantes da área de Psicologia quanto ao conhecimento dos sentimentos e expectativas da 

primigesta e da representação social do parto para a mesma, como também a necessidade de 

constante preparo profissional para lidar com o problema. O trabalho possibilita esclarecer àqueles 

que trabalham com a área de pré-natal e neonatal o quanto é fundamental a assunção da 

responsabilidade ética e social que lhes cabe. 

Dentro desse contexto, definiu-se como problema da pesquisa qual a representação social da 

gestante primigesta sobre o parto? Quanto a isso, sabe-se que as gestantes têm uma série de 

sintomas e sinais físicos característicos da gestação. Muitas mudanças no corpo e no metabolismo 

da mulher durante gravidez são um resultado direto dos hormônios resultantes da unidade feto-

placentária. Além disso, muitas outras reações podem ser observadas nesse período, o que faz dessa 

fase um período bem delicado. 

Não bastassem essas modificações físicas e biológicas que aumentam a vulnerabilidade das 

grávidas, as dificuldades da vida cotidiana, às cobranças sociais e a necessidade de uma busca cada 

vez maior por atividades bem mais remuneradas para sua sobrevivência, fazem com que as 

mulheres precisem refletir sobre prós e contras da maternidade (EMIDIO; HASHIMOTO, 2008). 

Objetivo geral da pesquisa é analisar a representação social da primigesta sobre o parto, 

ressaltando a importância do acompanhamento psicológico no pré-natal. Faz-se necessário debater 

a importância do acompanhamento psicológico no pré-natal, Investigar as representações, 

contextualizar a gestante sobre primeira gestação, analisar os sentimentos da primigesta sobre a 

expectativa do parto e a partir disso, mensurar a notoriedade do papel do psicólogo em meio a essa 

temática.  

Foi utilizada para o presente estudo a pesquisa bibliográfica/exploratória. Segundo Gil 

(2002), tal modelo indaga de forma sistemática, controlada e analítica os dados que visam 

descobrir, descrever fatos e/ou verificar a existência de relações presumidas entre fatos. Permitindo 

a identificação de teorias necessárias para a análise e compreensão do problema em questão. Já a 

pesquisa exploratória visa uma aproximação para verificação de um fenômeno. Essa pesquisa tende 
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a ter uma perspectiva que faz perceber de fato a situação em que se inseri o problema. Para a 

pesquisa foi utilizada a coleta de dados através de: consulta de livros, revista, Internet; e de toda 

literatura que abordasse o problema de investigação. 

 

2. SOCIEDADE E GLOBALIZAÇÃO: A MULHER COMO PESSOA E COMO MÃE 

 

A sociedade não é estática, ela vem se transformando a cada dia de acordo com as mudanças 

ocorridas em todos os campos da vida, desde os quase inexistentes limites de operação entre países, 

até a grande diversidade cultural da população. Grande parte dessas modificações é consequência 

do fenômeno da globalização – processo de integração mundial, marcado pela revolução dos meios 

de transporte e das comunicações (CHIAVENATO, 2004). 

A revolução tecnológica e a vinda da era da informação nos anos 90 trouxeram uma nova 

visão de mundo e uma nova perspectiva cultural. Enquanto na Era Industrial valorizava-se a 

mecanização do trabalho o homem era visto como recurso, na era da informação passou-se a 

valorizar o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, então se abriram espaços para a 

diversidade, inclusive no mercado de trabalho. E nesse contexto mudou-se muito a trajetória da 

mulher, principalmente com relação ao seu papel na família e no trabalho (KOLONTAI, 2005). 

Até o início do século XX a mulher não precisava trabalhar. As viúvas e as mais pobres 

faziam doces, bordados, davam aulas de piano, por exemplo, para susterem os filhos. Com as I e 

II Guerras Mundiais, as mulheres tiveram que assumir a posição dos homens no mercado de 

trabalho. Além disso, com a consolidação do sistema capitalista no século XIX, algumas leis 

passaram a beneficiá-las (SOIHET, 2000). Após a década de 1940 cresceu a incorporação da força 

de trabalho feminina. Porém, no Brasil, foi na década de 1970 que a mulher passou a ingressar de 

forma mais acentuada (KOLONTAI, 2005). 

No final dos anos 1970 surgem movimentos sindicais e movimentos feministas no Brasil. A 

desigualdade de classes juntou os dois sexos na luta por melhores condições de vida. O movimento 

sindical começou a assumir a luta pelos direitos da mulher. Na década de 1980, quando nasceu a 

CUT (Central Única dos Trabalhadores), a bandeira das mulheres ganhou mais visibilidade dentro 

do movimento sindical. Surgiu na década de 1980 a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, 

na CUT (SOIHET, 2004). 

No que se refere à mulher na sociedade alguns tabus estão sendo derrubados, ela vem 

procurando o equilíbrio entre vida profissional e vida doméstica. Aquela velha história de que a 

mulher é incapaz de cuidar de si, é menos inteligente e mais fraca que o homem já não se conta 

mais. Entre a imagem ideal e a realidade, vem demonstrando equilíbrio, coragem e inteligência 

para lidar com o dia-a-dia na família e na sociedade. 
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A mulher moderna, como tipo, não poderia aparecer a não ser com o aumento quantitativo 

da força de trabalho feminino assalariado há cinquenta anos, considerava-se a participação 

da mulher na vida econômica como desvio do normal, como infração da ordem natural das 

coisas. As mentalidades mais avançadas, os próprios socialistas buscavam os meios 

adequados para que a mulher voltasse ao lar. Hoje em dia, somente os reacionários, 

encerrados em preconceitos e na mais sombria ignorância, são capazes de repetir essas 

opiniões abandonadas e ultrapassadas há muito tempo (KOLONTTAI, 2005). 

 

No Brasil, observa-se que são ainda incipientes os exemplos de participação ativa da mulher 

numa população total onde ela exerce indiscutível maioria numérica. Mas, a família não é mais 

empecilho para que ela invista na sua carreira. Portanto, hoje, dentro da sociedade ela está mais 

valorizada apesar dos obstáculos que ainda persistem no caminho da sua emancipação.  

Antes da Revolução Industrial a economia era predominantemente doméstica. Além da 

maternidade, cabia à mulher o papel de transmissora da cultura às novas gerações, o que a 

conduzia, aparentemente, à sua realização pessoal. Ao depender economicamente do casamento, a 

mulher assumiu uma responsabilidade muitas vezes pesada para manter o vínculo, mesmo que o 

relacionamento estivesse irremediavelmente perdido. Até então não havia diversidade de mão-de-

obra. 

Depois da Revolução a mulher passou a trabalhar fora de casa. Sua entrada progressiva no 

mercado de trabalho acompanha o crescimento econômico ocorrido nos países capitalistas 

desenvolvidos. A diversidade cultural nas empresas hoje é uma realidade. 

 

Muitas organizações hoje, tanto pequenas como grandes, possuem programas de 

diversidade de mão-de-obra. Tendem a concentrar-se no treinamento dos funcionários e na 

alteração dos programas de benefícios para torná-los mais ‘favoráveis à família’. 

(ROBBINS, 2003, p. 12). 

 

Algumas empresas, especialmente as pertencentes aos setores mais modernos, visando sair 

na frente da concorrência externa, deram início a um processo de reestruturação de suas bases 

produtivas de modo a aumentar suas produtividades e eficiências, com isso, aumentam as 

esperanças de minimização das dificuldades de acesso da mulher ao mercado de trabalho 

(CHIAVENATO, 2004). 

A entrada da mulher no mercado de trabalho de forma mássica realmente mudou a 

configuração das famílias brasileiras, diminuindo o número de nascimentos, pois a maternidade 
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não era mais o auge da vida das mulheres. Mas essa mudança de concepção ainda está sendo 

operada, visto a complexidade histórico-filosófica que enfrenta. 

 

No artigo “Mulheres A revolução Mais Longa“ escrito em 1966, Mitchel afirma que a 

libertação feminina condicionava-se à Transformação das quatro estruturas em que se 

integra a mulher: Produção, reprodução, socialização e sexualidade. Embora ressalte 

Caráter determinante das exigências econômicas, enfatiza a necessidade de estas serem 

acompanhadas por políticas coerentes para os outros três elementos. (SOIHET, 2000, 

p.292). 

 

Assim, solidificou-se, nas últimas décadas, a participação da força de trabalho feminina em 

todas as idades, o que decorre, entre outros fatores, da mudança da identidade feminina, da queda 

de fecundidade e da elevação da escolaridade da mulher, o que propiciou o seu ingresso em novas 

esferas da sua vida (SOIHET, 2000). 

Contudo, na medida em que a mulher intensificou a sua participação no mercado de trabalho, 

ela não apenas contribuiu para a diminuição da taxa de fecundidade como também diminuiu o 

tempo com seus bebês e o tempo de amamentação. Tendo que se dividir entre a família e o trabalho, 

a mulher precisou ocupar o tempo destinado ao pré-natal a manutenção de suas atividade normais 

(CISLAGHI, 2008). 

Pode-se afirmar ainda, que com a necessidade de se tornar um ser multifuncional, a mulher 

se vê também numa situação psicológica delicada. Além do fator tempo, há ainda o medo de não 

superar a expectativas e acabar não sendo considerada boa mãe (ESCOBAR, 2002). 

O sentimento de insegurança e de baixa autoestima favorece também a tensão quanto ao pré-

natal e ao parto, bem como a diminuição do tempo de aleitamento materno. Isso pode ser dito, 

inclusive, acerca da dificuldade de algumas mães identificarem os motivos para o medo de parir. 

(CISLAGHI, 2008). 

A gravidez e o parto são eventos fisiológicos e sociais, todavia, trata-se de um processo 

singular, uma experiência especial no universo da mulher e de seu parceiro, que envolve também 

suas famílias e a comunidade. A gestação, parto e puerpério constituem uma experiência humana 

das mais significativas, com forte potencial positivo e enriquecedora para todos que dela participam 

(SILVA, 2013). 

Na sua jornada para a maternidade, uma mulher grávida vive a sua vida no meio de muitas 

relações: com o feto, o médico, os enfermeiros, o parceiro, a família, os amigos e sociedade como 

um todo. Essas relações influenciam e formam seu senso de si mesma, assim como sua experiência 
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como mãe expectante. Mas, apesar disso, grande parte da prática clínica tradicional ainda não leva 

em conta explicitamente a contextualização social e individual desse público (BRASIL, 2006). 

São inúmeras as formas de representação social da gestação, pré-natal e parto que podem 

afetar parturiente, provocar angústia, sentimento de humilhação e medo, prejudicando sua saúde e 

a do feto e tornando todo o processo mais arriscado e dificultoso (ROSSI et al., 2013). 

 

3.  REPRESENTAÇÃO SOCIAL E PARTO 

 

3.1 Conceito de representação social 

 

Dentro de um contexto específico o homem se comporta de acordo com a sua interpretação 

das situações, de tudo aquilo que ele criou na sua mente sobre o concreto com os símbolos advindos 

de um intercâmbio de elementos sociais e ambientais. 

O posicionamento de Santos (2006) defende que a cultura é a formadora do passado e 

presente do homem. Ela é a expressão dos usos dos recursos, das ações do homem, dos caminhos 

traçados, sendo imprescindível a busca pelo aprimoramento do seu conceito. 

A conceituação de cultura não é tarefa fácil e envolve um longo caminho histórico no qual, 

diversos autores buscaram encontrar o ponto de convergência da sua ampla gama de aspectos 

característicos, de forma a chegar ao que se pudesse defini-la. 

Pode-se recordar que, etimologicamente, a palavra cultura provem do latim colere, que 

significa cultivar no sentido agrícola. Tal concepção leva a que, no âmbito antropológico, se 

diferencie aquilo que é natural ou biológico, daquilo que foi construído pelo homem, que é 

específico da raça humana e ao qual se atribui o nome de cultura (MENEZES, 2011). 

As sociedades formam num todo um conjunto de crenças, atitudes, associações, etc. Uma 

construção coletiva que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros sem 

classificá-las em outras culturas. 

No século XX Boas (1930) traz uma definição para cultura, como sendo a inclusão de todas 

as manifestações e dos hábitos sociais de uma comunidade, as reações dos indivíduos e a maneira 

como se vêem afetadas pelos costumes do grupo em que vive, e os produtos das atividades humanas 

na medida em que se veem determinadas pelos costumes. 

Em conformidade, há que se lembrar que a tradição se transmite por aprendizagem em relação 

direta com os contatos sociais que tem o membro da comunidade com a mesma.  
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Kroeber (1948), tentando ir além do explicado por Boas, chegou a uma definição de cultura 

muito mais flexível e ampla, separando, ao mesmo tempo, o comportamento do indivíduo e os 

costumes, técnicas, ideias e valores, que, por sua vez, podem ser consideradas vertentes de 

comportamento que se encontram em cada sujeito (BAUMAN, 2012). 

Laraia (2007) aponta que Kroeber (1948) defendeu a aprendizagem como básica, 

considerando que a maior parte das relações motoras, os hábitos, as técnicas, ideias e valores 

aprendidos e transmitidos – e a conduta que provocam- é o que constitui a cultura. A cultura é um 

produto exclusivo do homem e resulta da totalidade dos produtos do homem social e que afeta 

enormemente todos os seres humanos tanto de uma dimensão social quanto individualmente 

(LAIARA, 2007). 

Inventariou-se a partir de então quais seriam os possíveis objetos culturais: produtos da 

atividade humana – utensílios, obras artísticas, etc., as instituições ou modos coletivos de 

organização, as atitudes avaliadoras e normativas, os comportamentos distintivos dos grupos - 

costumes, hábitos, usos- o saber fazer, os códigos de comunicação, a linguagem, os modos de uso 

dos utensílios, etc... (BAUMAN, 2012). 

Nos Estados Unidos, adotou-se uma definição compreensiva sobre cultura influenciada pelos 

evolucionistas e as correntes antropológicas surgidas depois de Boas (LAIARA, 2007). Sem 

dúvida difere deste último porque busca em sua teoria ligar todos os aspectos da cultura, 

formulando leis que a regulem. Considera que: “a cultura é a classe de coisas e acontecimentos que 

dependem de simbolizar idéias, crenças, atitudes, sentimentos, atos, regras de condutas, costumes, 

códigos, instituições, obras de arte e formas artísticas, linguagens, instrumentos, máquinas, 

utensílios, ornamentos, fetiches, conjuros, etc” (WHITE, 1959, p.179). 

Assim, na sua teoria, há uma ampla abordagem do conceito de cultura, que busca entrelaçar 

cada um dos aspectos que suportam a ação do homem bem como sua realização através dos 

sistemas existentes. 

Nos Estados Unidos, adotou-se uma definição compreensiva sobre cultura influenciada pelos 

evolucionistas e as correntes antropológicas surgidas depois de Boas (LAIARA, 2007). Sem 

dúvida difere deste último porque busca em sua teoria ligar todos os aspectos da cultura, 

formulando leis que a regulem. Considera que: “a cultura é a classe de coisas e acontecimentos que 

dependem de simbolizar idéias, crenças, atitudes, sentimentos, atos, regras de condutas, costumes, 

códigos, instituições, obras de arte e formas artísticas, linguagens, instrumentos, máquinas, 

utensílios, ornamentos, fetiches, conjuros, etc” (WHITE, 1959, p.179). 

Assim, na sua teoria, há uma ampla abordagem do conceito de cultura, que busca entrelaçar 

cada um dos aspectos que suportam a ação do homem bem como sua realização através dos 

sistemas existentes. 
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E, finalmente, chega-se ao conceito de Geertz (1995) que desde o início destacou a falta de 

ambigüidade que dá, pessoalmente, ao conceito de cultura:  

 

A cultura é um padrão historicamente transmitido de significações representados em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas e por meio 

dos quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes 

em relação à vida (GEERTZ, 1995, p. 57). 

 

Geertz (1995) dá um sentido instrumental ao conceito. Assim, a cultura é concebida como 

um conjunto de normas, instruções, etc., que constituem mecanismos de controlo que levam e 

também explicam a atividade humana, seria um componente constitutivo do homem. 

Atualmente, encontra-se a definição (SCHEIN, 1992 citado por MAXIMIANO, 2003), 

cultura é:  

 

[...] a experiência que o grupo adquire à mediada que resolve seus problemas de adequação 

externa e integração interna, e que funciona suficientemente bem para ser considerada 

válida. Portanto, essa experiência pode ser ensinada aos novos integrantes como forma 

correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas (MAXIMIANO, 2003, 

p.98). 

 

“Toda cultura é considerada como configuração saudável para os indivíduos que a praticam” 

(LAKATOS e MARCONI, 1999, p. 135). Assim, não existe uma cultura melhor ou pior, ela é 

adequada para aqueles que orientam, pode ser uma sociedade ou mesmo uma organização. 

Dentro do conceito de cultura, se pode extrair o conceito de consciência coletiva. Segundo 

Durkeim (2002), a consciência coletiva é a soma de vários valores (crença, culinária, educação, 

entre outros) de uma sociedade. O sociólogo define a consciência coletiva como o norte que torna 

o individuo parte da sociedade em que vive onde fazer parte desta sociedade coercitiva é o natural, 

mesmo sendo único em suas particularidades. 

A teoria das representações sociais, que muito se assemelha a teoria das representações 

coletivas de Durkeim, se ocupa de um tipo específico de conhecimento, aquele elaborado a partir 

do contexto social e pelo social, sendo compartilhado pelo grupo e orientado para a construção de 

uma realidade social (ARAÚJO, 2008). 

Neste sentido, segundo Moscovici (2004 citado por FERREIRA, 2004, p. 04) “as 

representações sociais são construções mentais dos objetos, inseparáveis das atividades simbólicas 

dos sujeitos e de sua inserção na totalidade social”. 
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Em 1950 o psicólogo romeno naturalizado Frances Serge Moscovici faz um resgate das ideias 

de Durkheim, trazendo a denominação Representação social pela primeira vez, esta nomenclatura 

vem de encontro à retomada por parte de Moscovici sobre um estudo no campo da psicologia 

social. Neste seguimento ele faz uma conotação de como uma teoria científica com complexidade, 

em contato com uma nova cultura transforma-se ao mesmo tempo em que, dá um novo 

direcionamento a sociedade (visão de mundo de si próprio e do universo em que vive).  

Em 1978, Moscovici (representação Social) traz uma nova definição do princípio 

Durkeimdiano com agregações do contexto atual (contemporaneidade), onde o meio em que o 

individuo vive passa a se modificar, ou seja: as regras sofrem uma mutação (dinâmica) que, deve 

ser absolvida pelo ator social. 

Pode-se dizer que as representações sociais encontram lugar estratégico na interseção, é uma 

maneira particular de focar a construção social da realidade, apresentando um ponto comum entre 

as dimensões cognitivas e as dimensões sociais, mostrando-se como maneira de interpretar a 

realidade cotidiana. 

Ferreira (2004, p. 04) especificou as representações como “conjunto de fenômenos 

perceptivos, imagens, opiniões, crenças e atitudes”. Os processos sociais e psicológicos ganham 

significado a partir do entrelaçamento desses elementos. O autor afirmou ainda que o núcleo de 

uma representação social é constituído de valores que muitas vezes não são percebidos pelo sujeito, 

mas, mesmo assim, estes sofrem os efeitos de sua ação e têm seu comportamento por eles definidos. 

Estes valores representam a essência da representação social, a memória coletiva do grupo e suas 

normas. 

Vale salientar que a representação recebe essa nomeação de social, justamente porque é uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e o 

estabelecimento da comunicação entre os indivíduos pertencentes a determinados grupos. 

Dessa forma, a representação social, ao estudar a ação do homem comum, expressa uma 

espécie de saber prático de como os sujeitos sentem, assimilam, apreendem e interpretam o mundo, 

inseridos no seu cotidiano, sendo portanto, produzidos coletivamente na prática da sociedade e no 

decorrer da comunicação humana. 

É a representação social que dá ao individuo a noção conceitual sobre todas as coisas, é uma 

forma de perceber a realidade de forma a atribuir significados, a partir dos quais, os indivíduos vão 

se posicionar, interna e externamente. (FARIAS, 2006). 

Os valores intrínsecos na representação social fazem dela um importante agente norteador 

que orienta o indivíduo, ainda que este não esteja plenamente consciente disso, e faz com que ele 

siga e acate os aspectos que são positivos para ele e despreze aqueles que não são. O homem então 

passa a agir segundo a visão da sociedade, buscando estar dentro do que é aceito pela mesma. O 
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trabalho não foge a essa realidade e o símbolo que este representa para o indivíduo será parte de 

uma representação dele na sociedade (FERREIRA, 2004). 

Pode-se constatar a importância do afetivo e do simbólico nas representações sociais, nas 

palavras de Martinez citado por Farias (2005): “Todas as nossas experiência afetivas, nossas 

condutas, nossas respostas corporais e verbais são efeitos, não de uma excitação exterior como tal, 

mas sim da representação que nós possuímos dela”. 

 

3.2 Representação social da primigesta em relação ao parto 

 

A psicologia discursiva relaciona à teoria das representações sociais o paradigma 

individualista e o reducionismo cognitivista. A teoria das representações sociais (RS) é formada 

numa encruzilhada de disciplinas que vão desde a história, passando pela sociologia, antropologia 

até a psicologia do desenvolvimento (FERREIRA, 2004). 

A gravidez é um período de grande atividade metabólica, hormonal e alterações 

imunológicas, significativamente percebida por mulheres a partir do início da gravidez. Do ponto 

de vista psicológico, a gravidez é uma mudança significativa na vida das mulheres, e deve se usar 

todos os recursos possíveis para que a mãe possa enfrentar mudanças da gravidez e o parto, e 

desenvolver estratégias para conduzir ao recém-nascido, facilitando o vínculo estabelecido com a 

nova criança (LOPEZ, 2005). 

Diferentes estudos foram feitos analisando em que medida os múltiplos aspectos fisiológicos, 

psicológicos e sociais impactam sobre a forma como se desenvolve a gravidez, o parto e o pós-

parto, maternidade e o vínculo afetivo, sendo ainda escassos os estudos que se aprofundam na área 

psicológica (SILVA, 2013). 

Dentro das variáveis psicológicas que irá influenciar a forma como as mulheres respondem 

frente a gravidez, é a personalidade. A personalidade da mulher determinará muito como ela vai 

atender a essa nova condição, mas também o conceito compartilhado sobre os elementos que 

formam a gestação e o parto tornara mais fácil ou difícil lidar com o período (MALDONADO, 

1985). 

As representações sociais, como citado anteriormente, referem-se ao conhecimento que, 

explica e resume a realidade construída pelas pessoas através de processos de comunicação e do 

pensamento social.  

As representações sociais se enquadram em um conhecimento socialmente produzido, sendo 

também interpretadas como o conhecimento do senso comum, que incorpora elementos cognitivos, 

afetivos e simbólicos que influenciam o comportamento, formas organização e comunicação nas 

relações entre grupos. Portanto, denotam uma maneira de perceber, raciocinar e agir. 
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Seu caráter cognitivo constitui a presença de estereótipos, opiniões, crenças, valores e normas 

que orientam a prática. Estes, por sua vez, podem tornar-se estruturas interpretativas dentro de um 

grupo, os quais conseguem determinar a chamada consciência coletiva, que determina a 

especificidades dos diferentes setores e grupos sociais. 

A teoria das representações sociais denota uma abordagem específica para a construção 

social, onde as dimensões cognitivas e sociais são combinadas, para buscar entender os modos de 

conhecimento e os processos simbólicos sobre comportamento (GOMES et al., 2011). 

Uma vez que as representações sociais são formadas a partir do conhecimento e interação 

social, é essencial a percepção do contexto social em que se encontram imersas pessoas para sua 

compreensão, pois isso envolve ideologias, normas e valores e a influência de diferentes 

instituições e grupos sociais. Ao estudar representações sociais busca-se entender a influência que 

elas têm sobre o aspecto cultural, estruturas sociais e momentos históricos. 

Entende-se que o termo refere-se a uma representação do conhecimento social, trabalhada a 

partir de um processo interno e externo em que inter-relaciona social e psicológico. Social, 

incluindo o contexto específico, comunicação, formação cultural, códigos, valores e ideologia em 

particular pertencente ao social. Psicológica como um monitor de atividade mental em que o 

indivíduo interioriza a sua posição como uma pessoa e / ou grupo. Esta inter-relação entre social e 

psicológico gera o que é conhecido como "Conhecimento do senso comum", que são transmitidos 

e recebidos através da comunicação social, da educação e da tradição. 

As representações sociais constituem modos de pensamento prático originário da experiência 

de vida dos indivíduos, o contexto e diferentes instituições de socialização (primárias e 

secundárias) tais como família, religião, escolas e outras instituições sociais. Este pensamento 

prático é orientado para a compreensão, comunicação e domínio do ambiente, tornando-se uma 

forma de conhecimento específico e senso comum, cujos conteúdos são socialmente funcionas. 

É muito comum, ao falar sobre parto, que o imaginário coletivo se refira meramente ao 

processo físico e remita imediatamente à dor intensa, esta é uma ideia que tem sido passada de 

geração em geração (ROSSI et al, 2013). 

Nesse sentido, quando se fala sobre as características físicas e biológicas determinadas no 

parto, se estabelece a imediata relação mental com dor e sofrimento, sendo credível, ainda, que 

pode inclusive gerar morte na presença de complicações. Por outro lado também o parto está 

relacionado à maternidade, à geração de uma nova vida e tem em seu período posterior uma relação 

geralmente positiva para o senso comum (LOPEZ, 2005). 

Desse modo, a gestante, baseada no senso comum, tem representação social do parto 

considerando mais de uma dimensão. Na dimensão cognitiva, é onde se avalia se ela tem uma 

consciência positiva da maternidade como algo integral, o parto é visto nesse aspecto, como uma 
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passagem para um campo amoroso, de responsabilidade e de uma nova postura, a mulher enxerga-

se completa ao ter o filho, é a imagem socialmente compartilhada.  

Na dimensão fisiológica, as representações são de uma transformação corporal, que valoriza 

o fato de guardar dentro de si o novo ser, mas, ao mesmo de uma série de consequências do 

processo de gestação que, para o senso comum, deixa marcas inevitáveis. Embora haja cada vez 

menos consequências entre as mulheres do processo de gestação graças a hábitos saudáveis, as 

gestantes ainda temem que não tenham jamais um corpo igual ao que tinham antes de tal processo 

e o parto é o momento exato em que terão que enfrentar essa suposta realidade. Também nessa 

dimensão há a dor, característica típica do processo de parto, sendo consideradas a pior dor ou uma 

das piores experimentadas pelo ser humano (GOMES et al., 2011). 

A terceira dimensão é emocional, ela se manifesta através dos sentimentos de conforto, 

confiança e competência com sua maternidade. As representações sociais nesse âmbito tanto 

evidenciam realização pelo cumprimento de expectativa de procriação para a qual a mulher é 

destinada na sociedade paternalista. Também fazem parte dessas representações o medo, a 

insegurança, voltados para a própria dor e para os riscos desse processo quanto a partir deste. 

Conforme Rossi (et al, 2013, p.01) “o parto e o puerpério também geram sentimentos de incertezas, 

medo, dúvidas e insegurança”.  

A dimensão social é caracterizada pela capacidade do indivíduo de se relacionar com pessoas 

de uma forma aberta, tranquila e potencialmente satisfatória. E sobre tal dimensão repousa as 

representações sociais voltadas para a relação com o parceiro e a equipe médica, assim o senso 

comum diz que a equipe médica não é paciente com pacientes que se queixam, o que atualmente 

já é considerada violência obstétrica e já está sofrendo mudanças com os processos de 

humanização. Ainda assim, o senso comum, especialmente quando se trata da rede pública atribui 

a possibilidade de não encontrar vaga e de dificuldade na relação com a equipe médica, assim como 

o impedimento de acompanhamento do parto por pessoas próximas (MALDONADO, 1985). 

É importante reconhecer que todas as sociedades conhecidas hoje são patriarcais, embora a 

extensão e o caráter de dominação e da desigualdade de gênero variem consideravelmente entre os 

diferentes períodos históricos e de uma cultura para outra (mesmo dentro de uma mesma cultura, 

como grupos étnicos, classes, áreas urbanas ou rurais, entre outros fatores). 

As desigualdades vividas no cotidiano da sociedade, no que se refere às relações de gênero, 

não se definiram a partir do econômico, mas, especialmente a partir do cultural e do social, 

formando daí as "representações sociais" sobre as funções da mulher e do homem dentro dos 

variados espaços de convivência, ou seja: na família, na escola, na igreja, na prática desportiva, 

nos movimentos sociais, enfim, na vida em sociedade.  

A partir da estrutura patriarcal há apenas uma maneira de ver o mundo que é a dominante.  E 

assim, o homem é educado para a segurança, a força,  a autonomia, a agressão, a atividade, a 
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velocidade e a coragem, e as mulheres para a fraqueza, a dependência, a ternura, a insegurança, a 

passividade e a covardia (ARTHUR, 2014).  

Além disso, cada um é ensinado a se comportar de acordo com o papel a ser desempenhado, 

de modo que a mulher deve ser mãe e esposa, enquanto o homem deverá estar a cargo dos direitos 

econômicos, sociais e sexuais.  

 

A ideia de que as mulheres são subordinadas aos homens ou, inclusivamente, sua propriedade, está 

profundamente arreigada na sociedade e tem implicações nos costumes e nas normas que regem as 

relações de género (ARTHUR, 2014, p.01). 

 

O valor expresso pelo homem é baseado em relações de poder sempre violentas, enquanto 

que incide sobre as mulheres o mundo das emoções e relacionamentos.  E assim encontra-se o ideal 

feminino que caracteriza as mulheres como sensíveis e dependentes, e os homens como fortes e 

independentes.  O modelo tradicional de masculinidade hegemônica é a construtora da identidade 

do homem, relegando as mulheres em segundo plano. 

Assim, a representação social do parto para a sociedade e para a gestante é, desse lado natural 

e obrigatório, enquanto que acompanhado de dor e insegurança em seu processo e depois dele a 

assunção de papel de dedicação ao filho e ao lar é esperada, chocando-se com as expectativas e a 

vida anterior da gestante, o que pode trazer sérias consequências para seu psicológico. 

 

A imagem da mulher inclui o conceito de mãe, sendo o maternal pertencente a essência de 

mulher, a qual se associa psicologicamente, muitas vezes com conceitos como parir alimentar, 

proteger, entre outros.  

A gestação anuncia a iminência de novos acontecimentos, que se sucedem ao longo da 

mesma, até terminar no parto e no nascimento da criança. Não se tem dúvidas de queo estresse 

advindo da gestação é vindo, em grande parte, do medo do parto iminente (SILVA, 2013). 

As crises na gestação alcançam seu fim no parto de forma inevitável. Este acontecimento 

desencadeia um distúrbio temporalmente limitado pelo fato de ter algumas características 

traumáticas e implicar impactos emocionais como uma divisão do feminino, sentimentos de 

vulnerabilidade e desproteção (LOPEZ, 2005). 

Mas esse estresse tem motivações também em fatores externos a condição de gestação, como, 

por exemplo, a situação de trabalho, já que na sociedade atual os conflitos em relação ao trabalho, 

ao emprego e a atividade profissional são determinantes na tomada de decisões sobre si mesma. A 

mulher sabe que sua atividade laboral pode ser incompatível com a gestação ou a maternidade, E 
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no caso mais favorável, o trabalho durante a gestação pode significar um esforço e um estresse 

adicional (GOMES e SILVA, 2009). 

Sabe-se que se um evento ou uma série de eventos é interpretado de forma exageradamente 

negativa ou mesmo positiva, pode desencadear, nesse indivíduo algum nível de estresse. De frente 

para uma situação de risco o organismo tende a se adaptar e o estresse é gerado, porém, suas 

consequências acabam por ser igualmente arriscadas.  

Embora o termo “estresse”, originado do Inglês tenha vindo do campo das ciências exatas, 

significando a grau em que um corpo se deforma ao sentir determinada força ou tensão, serviu 

muito bem ao seu propósito quando aplicado a Medicina e a Biologia, no qual representa a forma 

de adaptação do organismo à situações ameaçadoras ao seu equilíbrio (GOMES ;SILVA, 2009). 

 O conceito de estresse foi introduzido pela primeira vez no campo da saúde, em 1926, por 

Hans Selye. Este, ao trazer o termo, não buscou fazer qualquer referência ao estímulo (peso ou 

força), mas à resposta do organismo, conforme salienta Gomes e Silva (2009). Ele usou o termo 

para um conjunto de sintomas que havia observado em pessoas submetidas a situações 

desgastantes, para descrever a quantidade de alterações não específicas do corpo, em resposta a um 

estímulo ou situação de estímulo.  

Posteriormente o termo foi utilizado com múltiplos significados e que serve tanto para 

designar a resposta de um organismo, como para identificar os efeitos da exposição repetida a 

situações estressantes. Em 1989, após polêmicas discussões científicas sobre se o estresse era o 

estímulo ou a resposta do corpo, os autores Paterson e Neufeld começaram a considerar o termo 

estresse como um termo genérico que se refere a uma área ou campo específico de estudo 

(GOMES; SILVA, 2009, p.02). 

A necessidade da realização do pré-natal pode ser tanto um fator afastador, devido a 

necessidade de inserir mais um evento às suas atividade, como também positivo, pois conhecendo 

a sua gestação e percebendo os cuidados necessários a mulher se sentirá mais segura quanto à 

expectativa do parto. 

O atual modelo de assistência pré-natal permanece parecido com os primeiros programas 

surgidos. Remonta às primeiras décadas do século XX o desenvolvimento das primeiras práticas 

de atenção ao pré-natal. Os estudos mais focados na gravidez de risco encontraram um ambiente 

mais favorável entre 1980 e 1990. (ENKIN et. Al., 2005, p. 11). O que se percebeu ao longo do 

tempo é que mulheres, que desde a concepção recebiam assistência e freqüentavam consultas pré-

natais, apresentavam mortalidade menor que as demais, o que já pode integrar parte das 

representações sociais das primigestas. 

Mas a pouca atenção ao pré-natal ainda é um fato. Isso se torna evidente com o número de 

mulheres que morrem anualmente em decorrência de complicações na gravidez, aborto, parto e 

puerpério. Segundo o Ministério da Saúde (apud TANAKA, 2004), no Brasil, 6% dos óbitos 
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femininos, na faixa etária de 10 a 49 anos, correspondem a problemas gestacionais (TANAKA, 

2004). 

Embora não haja uma comprovação cientifica de quantas consultas são necessárias para um 

pré-natal saudável, recomendam-se, segundo Enkin et. Al. (2005, p.11), no mínimo, quatro. 

É importante perceber que, para que as consultas de pré-natal sejam realmente eficazes, tanto 

os enfermeiros quanto os médicos e outros profissionais da saúde, que precisarem entrar em contato 

com a paciente, estejam atualizados e bem treinados para realizar o seu trabalho reduzindo a 

simbologia negativa que isso possa reproduzir na mesma e dando um atendimento humanizado. O 

despreparo pode afastar a gestante, fornecer informações imprecisas, entre outros problemas que 

só agravam a situação (PORTTER, 2009). 

É preciso considerar o caso específico de cada gestante. A gestante já se encontra em situação 

conflituosa, na qual sentimentos se superpõem e há certa dificuldade de aceitação. A paciente tinha 

uma rotina antes da gestação e decerto não deixará sua vida de lado para passar a agir prontamente 

conforme as orientações, até porque nem sempre suas condições são favoráveis. Segundo Enkinet 

al (2005, p.10), “Uma gestante não deixa para trás seu trabalho, sua comunidade e suas 

responsabilidades familiares quando entra na clínica ou no consultório médico”. 

É preciso compreender que, antes de tudo, a primigesta tem um papel social específico, no 

qual afeta e é afetada pelos diversos cenários que compõe a sociedade. A gravidez acarreta várias 

mudanças do ponto de vista individual, familiar e social (MOTA et. al., 2009). 

A partir de uma perspectiva psicossocial, a maternidade traz consigo uma série de incertezas 

e questionamentos da mulher, frente à decisão de ter um filho ou diretamente por sua condição 

de gravidez. Com isso, as indagações: é a idade certa para ter filhos, estou disposta a por à margem 

minha profissão, o que espero do pai dos meus filhos, o que quero deixar aos meus filhos? Meu 

trabalho é sustentar minha família? Estou preparada para ser mãe? Etc. (BOCK, 2001). 

Maternidade e pós-parto foram sempre momentos considerados de vulnerabilidade específica 

para a descompensação psiquiátrica. Hipócrates já apontou em seu terceiro livro surtos de casos 

relacionados com distúrbios mentais ocorridos após o parto (MORAES et al., 2006). 

No século XIX, o psiquiatra francês Esquirol descreve em seu livro "Da mania", publicado 

em 1818, estados de agitação maníaca física e mental pós-puerperal, tamanho é o aspecto 

psicológico que compões essa fase para a mulher (COUTINHO e SARAIVA, 2008). 

 

Em 1839, Esquirol também observou que "muitas mulheres adquirem uma doença mental 

grave secundária ao nascimento e não recebe assistência psiquiátrica ... Elas não recebem cuidados 

mentais, porque eles não são  detectados no momento do nascimento”. Em 1858, o mesmo autor 
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fez a sua tese"Tratado sobre a loucura das mulheres grávidas, novas mães e amas",  que 

sistematizou, pela primeira vez, a psiquiatria peri-obstétrica (COUTINHO e SARAIVA,  2008). 

No entanto, durante os cem anos que se seguiram, houve poucas publicações sobre psiquiatria 

perinatal e quase nada sobre as psicoses agudas graves. Além disso, ao longo desse período, até à 

Segunda Guerra Mundial, os sintomas muitas vezes eram difíceis de ser identificados, sendo 

confundidos com outros problemas psicológicos relacionados com a hipertermia e febre puerperal 

(MORAES et al., 2006). 

Por seu lado, as parteiras relataram, a partir do início do século XX, a existência de uma 

"disforia" ao terceiro dia, considerada doença de menor importância, um transtorno de humor 

transiente, que afetava muitas mulheres após o nascimento de modo normal (MORAES et al., 

2006). 

Nos anos 1960-1970, em maternidades modernas, foram criadas colaborações entre obstetras 

e psiquiatras, ou psicólogos. Essas colaborações levaram a achados clínicos e trabalhos de pesquisa 

original (COUTINHO e SARAIVA, 2008). 

Nos anos 1975-1978, PapiernikBydlowski descreveu a neurose pós-traumática obstétrica, 

que se estabelece após o parto traumático ou não concluído pela morte do recém-nascido. Essa é 

uma patologia muito específica da depressão, quando pesadelos repetindo a cena do parto ou a 

morte da criança ocorrem. A sintomatologia ocorre quando surge uma nova gravidez e a mulher, 

nessa ocasião, lembra-se particularmente de eventos ativos da gravidez anterior. Enfim, a 

depressão pós-natal não é um novo assunto, pois muitas obras antigas abordaram o assunto 

(COUTINHO e SARAIVA,2008). 

Tais episódios e conceitos disseminados de forma mal estruturada, contribuem na formação 

de uma representação social do parto como algo de imenso perigo para a gestante inexperiente. 

Não bastasse tais ideias sobre como o parto pode afetar a psique, ainda somam-se os medos 

relacionados à dor física e a violência obstétrica, assim como aqueles relacionados à autoestima. 

 

No que tange ao medo do atendimento para o parto e da prática de violência obstétrica, sabe-

se que o mesmo é respaldado nas ocorrências frequentes do problema, apesar dos esforços para 

humanização.  Muitas vezes a relação da prática da violência obstétrica está relacionada com a 

cultura institucional, o que reforça a questão da violência obstétrica ser aceita como prática normal 

e tradicional, perpetuando sua ocorrência. 

Para Aguiar e D’Oliveira (2010) a violência obstétrica ocorre com tamanha freqüência, que 

se torna banal, sendo fácil encontrar relatos de mulheres que sofreram com alguma ação desse tipo. 

Teixeira e Pereira (2006), que realizaram uma pesquisa qualitativa com 10 mulheres da 

periferia de Cuiabá-MT, que foram atendidas em período gestacional pelo SUS, notaram que o 
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medo fez parte de todos os depoimentos devido à falta de apoio, esclarecimento e pouca 

amabilidade da equipe de saúde. As autoras concluíram que o programa de humanização não está 

sendo devidamente respeitado e que a experiência das parturientes tem sido de violência, tanto 

física, quanto psicológica, o que mostra um grande caminho a percorrer na implantação da 

humanização na prática. 

Numa pesquisa com 28 profissionais de ensino e serviço em enfermagem Figueiredo et 

al.buscou entender “o que se produz sobre o corpo em trabalho de parto quando cuidamos dele no 

pré, trans e pós - parto?” e percebeu que embora se atenda a parturiente, o descuidado com o corpo 

dela de forma holística, devido a impessoalidade do atendimento, vindo da pressa dos profissionais, 

acaba produzindo violência e abandono e isso acaba sendo de conhecimento de todos, assustando 

também as primigestas.  

Wolff (2008) confirma a existência de uma violência consentida na relação da equipe de 

saúde com a parturiente, evidencia a existência de graves situações de violências obstétrica e que 

muitas dessas violências são tidas como procedimentos normais, o que demonstra o despreparo da 

equipe de saúde no que se refere à humanização. 

A violência obstétrica significa a apropriação dos processos corporais e reprodutivos das 

mulheres por pessoal de saúde, expressa em tratamento desumano hierárquico, abuso da 

medicalização e patologização dos processos naturais, trazendo consigo a perda da autonomia e da 

capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, afetando negativamente a 

qualidade de vida das mulheres. 

Conforme trata Wolf (2008), a violência obstétrica é, assim, o tratamento desumanizado pelo 

pessoal de saúde à gestante, seja de maneira direta ou indireta, no âmbito público ou privado. 

Dentre as ações de violência contra a mulher gestante engloba-se: realização de 

procedimentos desnecessários, humilhações e piadas sobre seu estado, invasão de privacidade, 

tratamento como doente, impedimento de acompanhamento do parto pelo genitor, separação da 

criança por longo período, etc. 

É preciso perceber que o parto é uma etapa importante na vida de uma mulher, e que deve 

ser sinônimo de alegria. Durante a gestação é possível continuar a fazer quase tudo: trabalho, 

estudo, esportes (com exceção de situações de violência), caminhar, dançar, ir ao cabeleireiro e 

comer como de costume. É importante defender o direito de ser saudável e se sentir bem.  

A presença do acompanhante também deve ser defendida desde o pré-natal. Se ambos querem 

compartilhar as experiências do nascimento, a equipe médica deve permitir, pois o nível de 

excitação de ambos durante esta experiência será mais intensa e duradoura.                                           

O medo também é algo a que a mulher tem o direito de ter. Medo de movimento, 

malformações fetais, da dor, do sofrimento e da morte (da mãe ou do bebê), são emoções com 
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intensidades variadas e que em diferentes graus sempre acompanham a gravidez. Confrontada com 

o surgimento dessas emoções a gestante pode apaziguar seus sentimentos e administrá-lo. 

 

4.  O PAPEL DO PSICÓLOGO NO SUPORTE À GESTANTE PRIMIGESTA NO PRE-

NATAL 

 

Diante das representações sociais da gravidez e do parto internalizadas pela primigesta, do 

stress experimentado por elas na sociedade capitalista, a psicologia tem um papel muito importante, 

uma vez que, através das suas diversas abordagens e formas de atuação específicas poderá trazer 

possíveis contribuições para aquelas que sentem dificuldades de lidar com a primeira gestação, 

ajudando-as a constituir ou reconstituir a sua identidade social. 

Desde décadas passadas até os dias atuais a atuação de diversos psicólogos tem sido mais 

voltada para a subjetividade em si, ignorando, por inúmeras vezes, o meio, ou dando demasiada 

atenção a este e desvalorizando os aspectos psico-históricos, o que tem dificultado uma ação mais 

eficaz nos casos de gestantes primigestas. Contudo, é essencial que essa postura mude cada vez 

mais, pois o psicólogo precisa enxergar aspectos subjetivos e objetivos do sujeito, bem como sua 

psique e os aspectos sociais com os quais se envolve (MALDONADO, 1985). 

Quando a primigesta procura um psicólogo e apresenta a sua queixa, o profissional procura 

de início identificar de que maneira a gestação e o parto aparecem nessas queixas. Mas para ter 

uma resposta mais valiosa que lhe permita realizar essa análise, o psicólogo deve utilizar-se de 

método voltados para a escuta, adotando uma postura mais correta e contemporânea e permitindo 

um repensar (BORTOLETTI et al, 2007). 

Para as mulheres que estão em situação de gestação, o acompanhamento psicológico 

representa uma ferramenta facilitadora para a aceitação e melhor convívio com esta condição e o 

que dela decorre. O psicólogo possibilitará ao sujeito um questionamento sobre si próprio e ao 

mesmo tempo sobre o que o cerca. É uma forma de intervir para direcionar o indivíduo. 

A psicoterapia durante a gravidez é recomendado para perturbações mental materna menos 

grave e deve ser suficiente para estabilizar a mãe em depressão e com transtornos de ansiedade 

leve a moderada. Mesmo para aquelas mulheres grávidas que têm um desconforto psicológico que 

interfere com o seu funcionamento pessoal e social, mas não satisfazem os critérios de diagnóstico 

para um transtorno mental, deve haver um apoio psicológico e social durante o período pré-natal e 

pós-natal. Isso pode ser individual ou em um tipo de grupo informal, mas regular (BORTOLETTI 

et al, 2007). 

Mecanismos de distração podem melhorar a tolerância à dor, especialmente aqueles que 

exigem capacidade de atenção. Diferentes estudos têm destacado a importância de estratégias de 
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enfrentamento, sendo mais eficaz nos indivíduos com representação social negativas do parto. As 

Terapias Cognitivo-comportamentais podem ser bem sucedidas. Segundo Silva (2013, p.212) “A 

própria situação do grupo permite compartilhar vivências que são comuns a todas, o que alivia a 

possível ansiedade advinda do sentir- -se diferente ou estranha”. 

As atuais políticas de humanização em saúde já têm vislumbrado e praticado um atendimento 

multidisciplinar para a gestante, abarcando o profissional de psicologia, o qual é imprescindível 

para o atendimento qualitativo. 

Humanizar o parto é uma questão ética que tem a ver com os valores que orientam o 

comportamento no campo da saúde. Quando os valores levam a conceber políticas, programas, 

realizar atendimento e garantir as relações associadas com a dignidade de cada ser humano, fala-

se de humanização. 

 

O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, implica recepção da mulher, desde sua 

chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que 

ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros 

serviços de saúde para a continuidade da assistência, quando necessário. (BRASIL, 2006, p.15). 

 

Portanto, é de grande importância se considerar a preparação de profissionais de saúde e a 

junção do profissional de psicologia para conscientização e sensibilização da atenção das gestantes, 

a ser realizado no contexto da ética e valores, assim também atendem o paciente e satisfazer as 

suas necessidades física, emocional, intelectual e socialmente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, Moscovici enfatizou a distinção das Representações sociais a respeito das 

representações coletivas de Durkheim, enquanto estas últimas são amplas interpretações do mundo 

social, como os sistemas religiosos ou a concepção individualista da modernidade, sendo que as 

representações sociais representam o conhecimento determinante específico sobre o pensamento 

das pessoas, bem como, a organização da vida cotidiana. 

A gestação é um período delicado, por isso, é importante o planejamento de ações a ser 

realizado para manutenção da saúde da mãe e do futuro bebê. A não observância os torna 

vulneráveis aos inúmeros problemas que podem se manifestar durante o período pré-natal, no parto 

ou após, podendo de prejudicar não só a saúde física da gestante, mas o reforço de representações 

sociais negativas, que só aumentam os prejuízos no momento do parto. 
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É preciso, entretanto, que não apenas riscos físicos e biológicos sejam identificados, mas 

também representações sociais as quais venham a contribuírem, minimizando riscos psicológicos 

com acompanhamento da gestante e de sua gravidez pelo psicólogo o mais cedo possível, 

estabelecendo uma ligação de confiança que permita a comunicação de seus medos e expectativas, 

bem como, faz-se a educação que desmistifique tais sentimentos. 

Conclui-se que o senso comum atribui à gestação e ao parto, simbologias negativas que fazem 

com que a gestante tenha representações sociais focadas na dor com relação ao parto 

desenvolvendo medo e insegurança que podem prejudica a sua qualidade de vida nesse período e 

mesmo após ele. 

A incidência de morte de mulheres decorrentes de complicações na gravidez, deixa não 

apenas as autoridades preocupadas, mas também os profissionais de saúde, e de certa forma a 

sociedade em geral, assim como episódios de violência gestacional, aliados a uma exigente 

sociedade paternalista. Mas isso se deve, em muitas vezes, à própria fuga do pré-natal, o qual, 

realizado corretamente e de forma interdisciplinar pode ajudar não só a evitar riscos na gestão e no 

parto como a adaptação psicológica da mulher a esse período e o desenvolvimento de segurança e 

autonomia. 
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