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As raízes e as sementes: reflexões para além do nascimento.

Flávia Ferreira CABRAL
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

  O processo de gravidez, parto e pós parto envolve muitas transformações a nível 
biológico, emocional, psíquico, social e energético na vida de uma mãe/casal, tendo influência sig-
nificativa na vinculação pai-mãe-bebê e no desenvolvimento emocional do bebê. O nascimento é 
um evento permeado de mistério, suspense, magnitude, alegrias, medos, dores e ele é algo irrever-
sível, ou seja, um grande e delicado momento para a vida de uma família. Tendo em vistas as cons-
tantes mudanças culturais, ambientais e assistenciais em torno do nascimento, percebe-se que o 
número de problemas e dificuldades no ciclo gravídico puerperal tem aumentado significadamente. 
O presente artigo tem como finalidade discorrer sobre a importância da prevenção emocional do 
“casal grávido” e do futuro bebê, tendo base estudos da Psicologia Corporal e suas contribuições 
para a atuação da psicoterapia corporal unida à pratica da doulagem.
 

PALAVRAS-CHAVE: : útero; nascimento; recepção do recém nascido; prevenção couraças; ener-
gia vital; hormônios amor; vínculo mãe-bebê; casal; preparação maternidade e paternidade.
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INTRODUÇÃO

“Os delicados inícios da vida são de grande importância. 
São os fundamentos do bem-estar da alma e do corpo. 

Precisamos de paz sobre a Terra, paz que começa no ventre da mãe.” 
(Eva Reich)

  A escolha deste tema vem ao encontro da minha própria vivência pessoal e profissio-
nal. Atuo na clinica Espaço Semente como psicóloga e, desde o nascimento da minha filha, o qual 
foi transformador e mágico, optei por atuar também como doula.
  O Espaço Semente propõe o despertar da maternidade e paternidade conscientes, 
levando em consideração que a concepção de um indivíduo é um acontecimento familiar intenso 
e transformador e, por isso, apoiamos e estimulamos a saúde integral e bem-estar da família em 
todos os seus momentos. Os serviços realizados são: grupo de apoio ao parto; grupo de apoio ao 
pós-parto; psicoterapia, massagem energética/integrativa; massagem em bebês; apoio à amamen-
tação, dentre outros serviços. Com base na busca de referenciais teóricos para o fortalecimento de 
tais serviços profissionais, iniciamos algumas reflexões a cerca do nascimento:
  Consideramos que o ciclo gravídico puerperal é um momento de grande transforma-
ção biológica, psicológica, social e energética que necessita de olhar e cuidado sob as questões 
do campo intuitivo e sensível do casal, sobretudo da futura mãe. O pré-natal médico geralmente é 
um serviço técnico, que atua apenas na saúde física da gestante, desconsiderando as suas outras 
dimensões. A medicina tradicional muitas vezes não segue a medicina baseada em evidências (ci-
ência), ou seja, é recorrente a prática da obstetrícia ser guiada por dogmas e mitos, podendo assim, 
gerar descuido e prejuízos às reais demandas que envolvem a gestação e o parto. 
  O índice de problemas e dificuldades aumentou muito, observamos que muitas mu-
lheres/casal passam por tristeza, medo, insegurança e angústia seja em relação à gestação, parto 
e/ou no pós-parto, e muitos desses problemas estão associados à falta de preparo, de suporte com 
relação a todas essas transformações que o casal vivencia.
Desta forma, faz-se necessário ampliar o olhar em relação à gravidez, parto e pós parto, tendo 
como ênfase a prevenção emocional da família e a promoção global da saúde de cada casal que 
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se prepara para a chegada de um novo ser.
A gestação traz sentimentos intensos, variados e ambivalentes na vida do casal e também dá va-
zão a conteúdos inconscientes da mãe/casal. Neste sentido, observamos que o tipo de suporte e 
apoio fornecidos a mulher/casal durante a gravidez influenciam significativamente a sua relação 
com o parto e consequentemente sua vinculação com o bebê. Este novo olhar também envolve 
considerar a qualidade de vinculação entre o casal grávido e suas nuances.

*

  Sabe-se que os nascimentos sofreram grandes transformações ao longo da história 
e da construção social e cultural. Antigamente o nascimento era um evento familiar e natural, sen-
do vivenciado em casa e assistido por outras mulheres que já passaram pelo parto e geralmente 
também era assistido por alguma parteira, que tinha os conhecimentos mais antigos, sendo estes 
passados de geração para geração. 
  Com o surgimento da obstétricia no século XXVIII (França), o qual deveria intervir em 
apenas 15% de mulheres que de fato precisavam da medicina, os nascimentos passaram a ser, em 
sua grande maioria, em hospitais, e com o avanço das tecnologias excessivas o processo natural 
fisiológico do parto foi diretamente afetado. Iniciou-se assim, uma padronização de assistência, 
denominado pelo obstetras modernos como a era da  “industrialização, mecanização e medicaliza-
ção” do parto
  O papel das doulas vem ao encontro desta mudança de cenário. Doula em grego “sig-
nifica a mulher que serve”, mas podemos considerar que sua função principal é dar suporte físico, 
emocional e informativo desde o período da gestação e chegada do bebê.
  Segundo Fadynha (2003), a doula oferece suporte emocional por meio da presença 
contínua ao lado da parturiente/casal, provendo encorajamento e tranquilidade, oferecendo aco-
lhimento, palavras de reafirmação e apoio. Favorece a manutenção de um ambiente tranquilo e 
acolhedor, com silêncio e privacidade. Ela oferece medidas de conforto físico por meio de massa-
gens, relaxamentos, técnicas de respiração, banhos e sugestão de posições e movimentações que 
auxiliem o progresso do trabalho de parto e diminuição da dor e desconforto. A doula explica os 
procedimentos comuns e ajuda a mulher a se preparar física e emocionalmente para o parto, das 
mais variadas formas.
  A doula se faz importante até mesmo num parto cesárea, onde continua dando apoio, 
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conforto e ajudando a mulher a relaxar e se tranquilizar durante a cirurgia.
  Ela se faz presente no pós-parto, auxiliando a mãe no seu contato com o recém-nas-
cido e com a amamentação.

1.1 A visão da gestação, nascimento e do pós-parto com a abordagem da Psicologia Corporal 

  Pretendo, neste estudo, pensar para além da via parto e, assim, considerar as rela-
ções subjetivas e individuais de cada ser envolvido neste universo tão único que é a gestação de 
um filho.
  Algumas vertentes da Psicologia Corporal nos ajudam a entender, investigar e estu-
dar a vida intrauterina, o nascimento e a relação com o ambiente familiar como base para o desen-
volvimento psicoafetivo e a formação da estrutura de caráter do bebê.
  Na visão da Psicologia Corporal, considera-se que nosso corpo, desde a infância, 
marca nossas vivências, principalmente no momento em que dependemos exclusivamente dos 
cuidados de quem exerce a função materna e paterna. 
  Wilhelm Reich (1897-1957) foi um psicanalista austríaco, discípulo de Sigmund Freud, 
que criou, a partir da Psicanálise de base Freudiana, uma nova abordagem terapêutica, a qual, 
além das intervenções verbais, de fundamentação psicanalítica, também incluiu intervenções cor-
porais. Esta abordagem terapêutica foi inicialmente chamada de Vegetoterapia Caractero-Analítica 
e posteriormente de Orgonoterapia. Atualmente, é comum nos referirmos a ela simplesmente como 
Psicoterapia Reichiana.
  Wilhelm Reich teve como principal interesse a natureza da “energia de vida”, em 
todos os seus aspectos. Ele questiona por que os seres humanos não conseguem entender que 
fazem parte da natureza; dando origem, assim, a uma dissociação entre consciência e corpo. A 
Vegetoterapia e a Bioenergética estão fundamentadas nesta visão e atuam principalmente para o 
resgate da energia vital e a auto-regulação de cada individuo.
  Sendo assim, o objetivo geral deste estudo é agregar as contribuições da Psicologia 
Corporal com o serviço de doulagem clínica/terapêutica, referentes ao ciclo gravídico-puerperal. 
Alem disso, pretendemos contribuir com a prevenção das couraças/neurose (bloqueios) do bebê, a 
partir da atenção dada às necessidades emocionais do recém-nascido e do casal envolvido 
Pretendemos considerar e incluir a necessidade em olhar a dimensão psicológica do casal no aten-
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dimento pré-natal e importância da construção de uma preparação mais efetiva e consciente para 
a maternidade e paternidade.
  O estudo terá como base alguns teóricos da Psicologia Corporal, incluindo primei-
ramente as teorias da Biossíntese de David Boadella, que considera a (re)-integração da vida 
permeada de registros desde as camadas germinativas da célula, no útero materno. Sua base é o 
trabalho com a respiração e fluxos vitais, tão necessários no período da gestação e parto.
  Também será utilizada a visão da Bioenergética Suave da pediatra e psicanalista  
Eva Reich que fala da importância do cuidado da vitalidade do bebê, e que um possível trauma ou 
prejuízo deste processo poderá reverberar no corpo  em forma de registros (inconscientes), muitas 
vezes expressos como sintomas físicos. Eva Reich foi pioneira no uso do toque como possibilidade 
de desbloqueio ou diluição dos traumas ancorados no corpo do bebê para deixar fluir novamente a 
energia vital.
  O estudo inclui também literaturas e estudos de outros autores, como, por exemplo, 
os médicos obstetras pioneiros da visão humanizada na assistência ao parto e recepção do recém-
nascido, sendo eles Dr. Michel Odent e Dr.Frederick Leboyer.

2.ÚTERO: PRIMEIRA MORADA DO BEBÊ

  “O organismo da mãe cumpre função do meio, 
desde o momento que se forma o embrião 

até o momento em que se produz o nascimento” 
(Wilhelm Reich)

  Antigamente, acreditava-se que a vida se iniciava no nascimento, desconsiderando 
todas as influências da fase uterina. Já hoje, alguns estudiosos vêm considerando a grande influ-
ência da vida uterina para o desenvolvimento do bebê no seu início de vida.
  Para Volpi (2004), a primeira etapa do desenvolvimento, que tem seu inicio na fecun-
dação e término no momento do nascimento, desde o momento da fecundação, todas as informa-
ções genéticas do pai e da mãe passam ao novo bebê, constituindo seu temperamento. Ainda na 
gestação, o bebê apreende todos os estímulos providos do meio; ele sente e sofre com qualquer 
alteração sofrida pela mãe durante a gestação e, gradativamente, vai incorporando esses estímu-
los e organizando-os em seu mundo interno, que já estão contribuindo para a formação da sua 
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personalidade.
  Piotelli, apud Volpi (2004) revela pesquisas que consideram o feto é capaz de sentir 
tudo aquilo que é sentido pela mãe, respondendo por meio de movimentos e descargas emocio-
nais.
  Para Volpi (2002), o estresse sofrido pela mãe e ou pela criança podem comprometer 
a sustentação e o desenvolvimento do bebê na primeira etapa do desenvolvimento. Isso não sig-
nifica, porém que todas as crianças que passam pelas mesmas situações terão os mesmos com-
prometimentos, porque tudo irá depender da etapa em que ocorreu o estresse, da sua intensidade, 
frequência e outros fatores. Da mesma forma que cada criança tem seu um funcionamento fisioló-
gico próprio, tem uma resistência ao estresse que é particular, só dela. Umas são mais resistentes, 
outras menos. 
  Neste sentido, o útero materno, além de ser a primeira morada do bebê, tem uma fun-
ção inicial no processo do desenvolvimento emocional do mesmo, onde o contato se dá com a mãe 
por meio de suas paredes e do cordão umbilical, que irá sustentar e nutrir o bebê fisiologicamente 
e também emocional e energeticamente para que ele possa continuar sendo gestado. É importante 
saber que o nível energético do embrião será determinado pelo nível de energia do útero da mãe. 
(Volpi, 2006)
  David Boadella (1992) considera que o feto imerso no liquido amniótico, protegido 
contra pressões externas e virtualmente sem peso, enraizado na parede do útero, flutuante, está 
num estado de segurança e contentamento insuperável. Ele menciona que, quando a serenidade 
e tranquilidade são recuperadas no interior do útero, experimenta uma sensação de liberação de 
tensão, dissipação da energia, denominado de “êxtase oceânico”.
  Os sons também são impressos na consciência do feto, já que após o nascimento o 
bebê pode ser acalmado no colo de mãe, ouvindo seus corações, ritmos internos, voz e cheiro. Seis 
semanas depois da concepção, antes que o rosto esteja formado, os ouvidos já podem ouvir.
  Segundo Boadella (1992), a partir do terceiro mês de vida do feto, já acontece a for-
mação do cérebro e do sistema nervoso neurovegetativo (estruturas nervosas que controlam as 
principais atividades involuntárias da vida)
  O bebê está envolvido, pela primeira vez, num abraço de carne, onde todo seu funcio-
namento é autorregulado através da fisiologia e os ritmos internos da mãe. Desta forma, depende 
muito do tônus do útero e das sensações corporais da mãe. Janov apud Boadella (1992) sugere 
que as contrações têm a função de estimular a pele do bebê, que, por sua vez, estimula os sis-
temas corporais, que serão necessários depois do nascimento, da mesma forma que os animais 
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estimulam seus filhotes, lambendo-lhes a pele.
  Segundo o pediatra Donald Winnicott (1964), o bebê aprecia, desde o útero materno 
e primeiros dias, a vivacidade da mãe. Sendo assim, um útero pulsante ajuda o bebê a se sentir 
também com vitalidade, e a pulsação da mãe o ajuda a se sentir vivo e “preparado para o parto”; 
é o que Reich (1985) denominou de útero quente, ou seja, receptivo, pulsante e acolhedor. Essa 
pulsção energética pode facilitar o bebê a se encaixar no ventre materno para o parto vaginal.
  Eva Reich (1997), como pediatra e estudiosa da Psicologia Corporal, teve como obje-
tivo central atuar na humanização da humanidade a partir da concepção, como forma de prevenção 
de distúrbios emocionais desde o início da vida, por meio do foco na energia vital e na dissolução 
das couraças (repressão de sentimentos)
  Segundo Reich (1950), o “encouraçamento corporal” pode começar no momento da 
concepção, no útero da mãe, no nascimento ou quando bebê, apontando a importância de ajudar 
as pessoas se estudarmos esses distúrbios precocemente e tentarmos evitá-los.
  Desta forma, percebemos o quanto a gestação é uma fase de grande troca energética 
entre a mãe e o bebê, e o quanto o ambiente do qual esta mãe está inserida é de extrema impor-
tância para sua satisfação e entrega ao processo de gestar.

3. UM SALTO QUÂNTICO: O NASCIMENTO

“Abre as pernas, que o mundo quer sair
Rodar peão na praça com Rudá

Riscar na rua giz de colorir
Furar dedo no bolo de fubá

Faz força, minha filha, ele quer vir
Aperta bem a folha de taiá

Pus cebola cortada no seu chá
Depois tem banho com bacupari

7 dedo... a bardana desinflama
Chora, pode chorar, é bom sinal

Mais de mil nasceu na minha mão
Ao dedo, vai coroar, chama ele, chama, 

sai liso que nem peixe na minha mão
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Vem plantar placenta no quintal”(texto do livro: Parteiras Caiçaras)

  O nascimento de uma criança representa um processo de enorme complexidade bio
-psico-social, exigindo adaptação a vários níveis, não só individual como também conjugal e fami-
liar (SCHMIDT; BONILHA, 2003).
  David Boadella (1992) afirma que o nascimento é um drama que pode determinar 
algumas das características mais profundas da nossa personalidade. 
  “Quando o feto está pronto, ele induz o parto.” Ele afirma que a mãe que está rela-
xada e não sofre tensão, consciente ou inconscientemente, estará sob influência predominante do 
sistema nervoso parassimpático. Os músculos longitudinais irão dilatar o colo do útero. Por outro 
lado, se a mãe esta tensa, estressada ou com medo de sentir dor, será governada pelo sistema 
nervoso simpático, que é dominante em situações de tensão e ansiedade. Isso significa que o colo 
do útero irá contrair-se, bloqueando a saída. O útero tenso, se contrai, e o resultado é a dor. 
  Boadella aponta que a criança que nasce está fazendo uma transição entre dois 
mundos, o amniótico e o terrestre, e tal mudança é de extrema sutilidade. O bebê deve sentir essas 
contrações como um abraço cada vez mais apertado, uma massagem cada vez mias firme, mas 
não como pressão esmagadora. 
  Para Leboyer, obstetra francês, o nascimento pode ser a mais extraordinária, a mais 
forte e mais intensas das aventuras. Diz que “seu grito é um protesto apaixonado por aquilo que um 
prazer tão intenso vem interromper de modo brusco”. 
  O obstetra ressalta que seria grave erro imaginar que o nascimento é necessaria-
mente doloroso para o bebê. Assim como dar a luz pode ser para a mulher liberada do medo, uma 
experiência inebriante, com qual nada se pode comparar.
Segundo Leboyer (1995) o bebê quer as contrações, ele precisa delas para se “sentir vivo, pulsan-
te, com movimentos” (contração-expansão):
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Uma vez que o bebê se recupera do medo inicial, ele 
começa a gostar das contrações. Ele espera por elas, 
quer que elas venham. E quando elas vêm, envolven-
do o bebê, abraçando-o, ele se rende, ele curva as 
costas e entrega-se com prazer a esse jogo sensual.
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  Leboyer foi o pioneiro em dizer sobre o parto sem violência, denominado de “Parto 
Leboyer”- na qual o foco é o parto a partir das necessidades do bebê, em passar pela transição 
com mínimo de luz, ruídos, intervenções. Desta forma, ele afirma que a parturiente pode entrar num 
“ensimesmamento”, num verdadeiro “estado de graça”, assim como a realização de um nascimento 
com poderosa sensação, lentidão, ritmo, evitando a ruptura brutal, causa de sofrimento e abstinên-
cia.
  Para que tais questões sejam alcançadas, além da cumplicidade e da relação plena 
de afeto entre a parturiente e a equipe assistencial, o ambiente deverá ser silencioso e “respeito-
so”, condizente com o clima de “ritual” que deve prevalecer na chegada de um novo ser ao nosso 
mundo. A temperatura da sala de parto deve ser agradável para mãe e bebê.
  A intensidade da luz deve ser reduzida, como se requer nos momentos mais amoro-
sos, íntimos, inclusive sexuais. A penumbra nos predispõe ao relaxamento, ao enlevo, ao recolhi-
mento, à introspecção.
  O processo natural do parto e do nascimento deixa a mulher num verdadeiro estado 
alterado de consciência (“partolândia”) que se deriva do bloqueio do neocórtex, o qual é dominado 
pela adrenalina/noradrenalina, neurotransmissores ativados na luminosidade excessiva, na vigília, 
no pensar, no conversar, no raciocínio, nas emergências, no perigo, no medo e na sensação de frio.
  Quanto mais o parto se aproxima, mais necessidade a mulher tem de entrar nesse 
campo alterado de consciência, e a respiração é uma das formas se realizar esse processo de 
entrega do corpo, mente e alma. A mente relaxada, ao menos nos intervalos das contrações, dá 
ao corpo uma injeção de hormônios congruentes ao estado emocional da mulher, e com isto mais 
força para superar as próximas contrações.
  Desta forma, podemos pensar que assistência ideal a fisiologia do parto é a humani-
zada, respeitando esse campo energético da mulher/casal/bebê. Para tanto, é preciso apoio, silên-
cio, respeito, entendimento, diálogo, respiração, transcendência ao ego, superação do racional e 
conexão entre casal, mãe e bebê.
  As luzes fortes, barulhos, interferências da equipe, medo são fatores que comprova-
damente estimulam o neocórtex humano. Ao escurecer do dia (ou com a redução da iluminação) 
há o predomínio do paleocérebro ou páleocórtex, onde se situam áreas mais primitivas (sistema 
límbico, constituído pelo hipotálamo e pela hipófise), que estão associadas aos reflexos mais pri-
mordiais, espontâneos, não racionais, digamos, mais animais. 
  Afinal, nada mais somos que mamíferos humanos. Com isso, é estimulada a liberação 
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adequada de neurotransmissores, entre os quais, o hormônio denominado ocitocina, que promove 
as contrações uterinas, indispensáveis para desencadear e manter a boa dinâmica do trabalho de 
parto. Estas observações permitem concluir que um ambiente “à meia-luz”, silencioso, respeitoso, 
são elementos facilitadores ao processo do nascimento.
  A adrenalina e a ocitocina são competidores: quando um é produzido em maior con-
centração, inibe a ação do outro. É por este fato que um mamífero quando vai parir, para se sentir 
seguro, protegido contra os eventuais perigos, principalmente dos predadores naturais, busca um 
local aquecido, menos iluminado e mais isolado, onde não possa ser observado.
  Certas condições, como ruídos, situações estressantes, luzes intensas, sobretudo 
pulsáteis, medicamentos sedativos, cafeína e outros podem interferir e causar mudanças no ritmo 
e intensidade da atividade cerebral.
  Sendo assim, observa-se da grande necessidade em entender tais estudos e evidên-
cias para a transformação da assistência ao processo de nascer, compreendendo a importância em 
recebermos os bebês de uma maneira mais saudável e satisfatórias possíveis.

4. A NECESSIDADE DE UM NASCIMENTO HUMANIZADO PARA A PREVENÇÃO DAS COU-
RAÇAS.

“Para  mudar o mundo, 
primeiro é preciso mudar a forma de nascer”

 (Michel Odent, 1999)

  Numa análise sobre o nascimento dos mamíferos humanos, escreveu o obstetra Mi-
chel Odent (2003):
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A natureza encontrou uma solução para ultrapassar a 
desvantagem humana no período do nascimento. O 
neocórtex deve estar em descanso, para que as es-
truturas cerebrais primitivas possam mais facilmente 
libertar os hormônios necessários. É por isto que as 
mulheres que dão à luz têm tendência a isolar-se do 
mundo, a esquecer o que leram ou aquilo que lhes 
ensinaram; atrevem-se a fazer o que nunca se atreve-
riam a fazer no dia a dia social (gritar, praguejar, etc.); 
podem encontrar-se nas posturas mais inesperadas;”- 
(Nota: acocoradas, ajoelhadas,”de quatro”, de pé, am-
parada pelas axilas.).
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  Aliás, Odent intitula a ocitocina como o “hormônio do amor”, já que é através de sua 
produção que se cria o “bonding” (vínculo amoroso da mãe com seu bebê), promove-se a contra-
ção uterina (para o trabalho de parto e também após o parto e para o controle do sangramento e 
expulsão da placenta) e atua no mecanismo de estimulação da produção do leite e da sua ejeção 
pela contração dos ductos mamários.
  A natureza funciona de forma tão precisa que a simples expectativa da amamentação 
é capaz de liberar ocitocina antes do leite, criando um profundo clima amoroso entre a mãe e seu 
bebê e contribuindo para a saída do leite de forma natural e espontânea. Ao contrário, os estímulos 
negativos, tais como medo, dor e insegurança, são suficientes para inibir reflexamente a sua libe-
ração.
  Segundo explica Michel Odent (2003):

  O obstetra identificou fatores que estimulam a atividade do neocórtex, os quais devem 
ser evitados para permitir que o cérebro primitivo funcione sem impedimentos e assim favorecer o 
trabalho de parto e a boa acolhida do bebê na chegada ao seu “novo mundo”.
  Concluindo, após estudos observacionais nestes mais de 40 anos - na linha do “Parto 
Leboyer” e do “Parto Humanizado” e de acordo com estudos comparados por pesquisadores até o 
momento sobre o efeito antagônico entre o neocórtex e o paleocórtex, estamos seguros dos inegá-
veis benefícios para o binômio mãe /bebê , do parto ser realizado num ambiente com luz reduzida, 
seguro, mais reservado, sem maiores estímulos externos, inclusive os produzidos pela própria 
equipe médica .
  Estas avaliações, embora óbvias pelo que se vê acontecer no ambiente do parto, 
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[...] quem comanda todo esse processo é a estrutu-
ra primitiva do cérebro, chamada de sistema límbico, 
composta pelo hipotálamo e hipófise. São as estru-
turas que temos em comum com os cérebros de to-
dos os outros mamíferos. Durante o trabalho de parto, 
como em qualquer outra experiência sexual, as inibi-
ções que podem acontecer no processo, provêm da 
outra parte do cérebro, a mais moderna, denominada 
córtex ou neocórtex. Muito desenvolvida nos seres 
humanos, essa parte do cérebro correspondente a 
atividade intelectual e racional.
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com certeza serão mais bem aceitas pela comunidade médica através de estudos ou testes mais 
especializados que possam fazer enquadrá-las no que se chama hoje de “medicina baseada em 
evidências”.
Mas será que os profissionais que dão assistência ao parto levam em consideração todas essas 
reflexões e estudos científicos? Infelizmente, não. Segundo o documentário “renascimento do Par-
to, o modelo mais comum na assistência ao parto é a visão tecnocrata, onde o corpo é visto como 
máquina, o qual seu produto final é um nascimento rápido, “controlado” e “medicalizado”, modelo 
resultante de uma sociedade industrializada, imediatista e fragmentada.
  A assistência que mais se aproxima a fisiologia da gravidez e as necessidades do 
recém nascido é a assistência humanizada, a qual entende a gestação e o parto como eventos fi-
siológicos perfeitos (onde apenas 15 a 20% das gestantes apresentam adoecimento neste período, 
necessitando de cuidados especiais), cabendo a obstetrícia apenas acompanhar o processo e não 
interferir buscando ‘aperfeiçoá-lo’.
  Segundo o obstetra brasileiro dr. Braulio Zorzella, a tríade da assistência humanizada 
consiste no protagonismo da mulher/casal; evidências científicas mais atualizadas possíveis e indi-
vidualizadas para cada caso e a disponibilidade 24h para atender o parto (envolvendo uma equipe 
multidisciplinar eu interage e se comunica para que o parto ocorra da melhor forma possível).

  
  No outro extremo dessa situação, temos a cesárea. Na nossa realidade brasileira, 
temos o maior índice de cesárea em relações a todos os outros países, sendo 52% nos últimos 
anos, em detrimento da recomendação da Organização Mundial da Saúde ser 15%. Uma diferença 
significativa.
  Na Áustria, as mulheres que optam por cesárea, conseqüentemente são obrigadas a 
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Humanizar é acreditar na fisiologia da gestação e do 
parto.
Humanizar é respeitar esta fisiologia, e apenas acom-
panhá-la.
Humanizar é perceber, refletir e respeitar os diversos 
aspectos culturais, individuais, psíquicos e emocio-
nais da mulher e de sua família.
Humanizar é devolver o protagonismo do parto à mu-
lher.
É garantir-lhe o direito de conhecimento e escolha.”  
(MORAES, 2015)
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passar por acompanhamento psicológico.
  Segundo Eva Reich, a cirurgia pode influenciar no bloqueio da energia vital da mãe, 
assim com intervenções violentas, tais como a episiotomia, indução sintética e fórceps.
  Considerando esta realidade, podemos questionar qual o perfil psicológico da mulher 
brasileira que a leva a escolher a cesárea como primeira opção? 
  Segundo Madolnodato, a cesárea a pedido está imersa num estilo de vida mecaniza-
do e controlado, o qual muitas vezes age por medo da dor e sofrimento, além da possível sensação 
de imaginar que o trabalho de parto pode ser algo maior que poderia aguentar, e outros fatores.
  Podemos considerar que nossa cultura do “controle”, em que o medo nos faz querer 
controlar os instintos, nossa sexualidade, liberdade de ser, ou seja, os bloqueios ao longo da edu-
cação de cada mulher, que pode levá-la a fazer uma escolha que a leve a esta condição mecaniza-
da. Não podemos deixar de considerar outras situações que levam a mulher a ter uma cesárea: às 
vezes por necessidade e, muitas vezes, por indicações errôneas ou precipitada de seus médicos, 
que visam a sua conveniência financeira e temporal.
  O que pretendo, neste sentido, como psicóloga e doula, é dar importância no acolhi-
mento de todos os tipos de possibilidades, escolhas e desejos de cada casal/mulher. Muitas mulhe-
res fazem também a cesárea por uma influencia familiar e cultural, e muitas delas se dão bem com 
a cirurgia, e isso não significa que seja a melhor opção para o bebê, porém há recursos para ajudar 
as mulheres a terem cesáreas menos traumáticas, voltando-se à sutileza da recepção do bebê no 
seu nascimento.
  Não cabe a este estudo fazer críticas as vias de parto, e sim refletir sobre os aspectos 
globais e científicos deste processo, assim como salientar a fundamental importância do trabalho 
de parto e da recepção do recém nascido nos seus três primeiros meses e os seguintes passos do 
seu desenvolvimento psico-afetivo.
  Assim, faz-se necessário, portanto, também pensar numa cesárea de assistência hu-
manizada, pois a via de parto nem sempre é o mais importante, e sim a forma como se estabeleceu 
esse nascimento e os momentos posteriores à ele.
  Uma cesárea humanizada seria esperar a mulher entrar em trabalho de parto, a par-
turiente ser informada de tudo o que está acontecendo, os procedimentos, as reações, e assim ter 
um diálogo acolhedor da equipe envolvida na cirurgia. Ter o campo cirúrgico livre para o casal ver a 
saída do bebê – quando possível , e promover o contato pele a pele do bebê e a própria mãe; cortar 
o cordão após parar de pulsar (assim como no parto natural), e deixar as mãos livre da mãe para 
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abraçá-lo. O ideal é não fazer a separação do bebê de seus pais, considerando o impacto bruto da 
retirada do bebê do útero e o ideal para seu reequilíbrio é um contato pele a pele com a mãe, ou 
com o pai, salvo outras especificidades.
  Mas, como necessidade em refletir sobre os nascimentos cirúrgicos também, é con-
siderável uma análise de cada caso, entre os pros e contras, a busca de informações e equipes 
mais humanizadas e, se possível, o apoio de uma psicóloga/doula neste processo. Caso seja uma 
escolha consciente da cesariana, que o casal opte por aguardar algum sinal de trabalho de parto, 
pois estes são fundamentais para o amadurecimento dos pulmões do bebê, diminuindo risco de 
prematuridade e ou problemas respiratórios.
  Entretanto, há necessidade de um cuidado em não considerar que a via de parto 
determina a qualidade de maternagem e paternagem, pois cada mulher carrega dentro de si, seu 
potencial e sua capacidade de amar e de se vincular com seus filhos. Interessante ressaltar que 
cada casal tem o direito de fazer escolhas, tendo como base a consciência de suas escolhas e a 
responsabilidade para a saúde física e emocional de ambos.
  Mas o parto é um evento rápido, que dura umas horas ou alguns dias; porém ele tem 
inicio, meio e fim. Após o parto surgem inúmeras demandas, transformações, incertezas, medos, 
satisfações e o desafio de se tornar mãe, pai, e de reconhecer as necessidades mais intrínsecas 
deste bebê que vem o mundo.
  Laura Gutman (2002) psicoterapeuta e escritora considera que o pós-parto é um pe-
ríodo longo e difícil e que dura em termos emocionais aproximadamente 2 anos. Desta forma, 
entende-se que mesmo que o nascimento é um evento significativo para a família que se forma, 
percebe-se que o período posterior a ele é mais duradouro e complexo.
  Temos aprendido nas supervisões e estudos de casos no Instituto Raiz, que, em 
atendimentos pós parto, é possível observar essa relação mãe e bebê, e ajudar no processo de 
auto-regulação de ambos. Observar a vinculação, contato, a fala que a mãe traz deste bebê, os 
sintomas, a distribuição de energias e os possíveis ajustes na amamentação. Além da escuta tera-
pêutica, estamos utilizando a massagem bioenergética na mãe e no bebê como recurso poderoso 
de acolhimento, alívio de tensões, indução para o sono, relaxamento e reequilíbrio energético.
  Podemos assim, identificar a importância atribuída por essas teorias, ao que permeia 
os primeiros estágios do desenvolvimento, considerando que “o nascimento e os primeiros dias de 
vida são conhecidas como o período mais decisivo do desenvolvimento. A maioria das depressões 
melancólicas ou crônicas desenvolveram-se a partir de frustrações precoces. Uma criança recém-
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nascida é, antes de tudo, uma pedaço da natureza viva, um sistema orgonótico governado por 
certas leis bioenergéticas” (Reich, 1950).
  Contudo, eis uma indagação, ao que podemos refletir sobre a importância da libera-
ção do hormônio do amor “ocitocina” para a saúde global do bebê, sobretudo para a prevenção dos 
bloqueios energéticos (couraças), e a garantia de um desenvolvimento psico-afetivo mais harmo-
nioso e livre.
  Neste sentido: “qual o futuro de uma humanidade nascida cada vez mais por cesaria-
nas e ocitocina sintética? (Michel Odent)
    Quais os riscos de uma sociedade nascida sem hormônios do amor? 
  
5. RECEPÇÃO DO BEBÊ: AS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA – “HORA DOURADA”

“Cada bebê traz carrega consigo um princípio vital, 
com o qual ela nasce e a força motriz 

para seu desenvolvimento”
(Reich, 1947)

  Todo este estudo se direciona num eixo de extrema relevância, independente da via 
de parto, façamos, portanto, uma simples pergunta: o que o bebê precisa de fato quando nasce?  
Eis um momento sublime, de grande sutileza e sensibilidade que é a chegada do bebê Consideran-
do que, dentro do útero, o bebê se encontra num ambiente de temperatura e luminosidade constan-
te, gentilmente estimulado pelos movimentos da mãe, alimenta-se sem esforços,e agora, ele vem 
ao mundo. Para Reich, o bebê nasce para se enraizar à alguém, em especial a mãe, ele busca um 
campo energético para se autorregular.
  Como já mencionamos, Leboyer, Michel Odent, Reich, Eva Reich enfatizam a impor-
tância de uma passagem mais saudável, recebendo o bebê de uma forma lenta, gradual e conec-
tada.
  Segundo Eva Reich (1998), quando o bebe nasce e é imediatamente separado da 
mãe, ocorre uma parada no fluxo da sua energia vital: 
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Depois do parto, sob hipótese alguma a mãe deve ser 
separada do filho, pois ambos estão ligados antes e 
depois do parto por uma lei da natureza bioenergéti-
ca... A separação mãe-bebê pode bloquear a energia 
vital de ambos.
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  As mães farão a função da placenta, elas serão o ambiente de auto-regulação e nutri-
ção afetiva do seu bebê e, se na impossibilidade de ser a mãe, pode o pai dar o colo, acalentá-lo, 
conversar, sentir o amor brotando da raiz inicial deste vínculo (bonding)
  A primeira hora de vida, chamada de “hora dourada”, o bebê nasce para se conectar 
à mãe, por onde esteve 9 meses. Ele também libera hormônios propícios para este grande encon-
tro. O bebê costuma nascer atento, vivo e seu reflexo de sucção é mais intenso, o seu instinto de 
mamífero humano busca o cheiro, o calor do colo, o coração da mãe. 
  Segundo teorias da Psicologia Corporal, do nascimento ao terceiro mês de vida o 
bebê precisa de amor e calor, encontrados no colo e no peito.
  Nesta visão, um possível trauma deste processo pode gerar no bebê o sentimento 
de rejeição/não nascido, pouco contato visual (miopia/hipermetropia), falta de interesse pelo peito, 
pouco choro, e falta de energia circulando no corpo (instalando assim couraças e um possível nú-
cleo psicótico).
  Outras sensações que o recém nascido pode adquirir em virtude de algum bloqueio 
neste inicio de vida: alteração na pele/alergia, sensibilidade ao cheiro, sensibilidade à temperatura
  Os homens também podem liberar hormônios do amor através deste primeiro vínculo 
com seu bebê, pois este primeiro contato também colabora para os passos seguintes na constru-
ção da paternidade.
  Mas às vezes com tantas interferências externas e mesmo em função das angústias 
e medos dos pais, a recepção não é tão natural como deveria ser, por isto, a família precisa de 
um tempo de privacidade para entender as necessidades do recém-nascido, além de dar conta de 
tantas outras especificidades
  Reich denomina o ato de amamentar de pulsação orgonótica (energia), em que a 
fonte de prazer do bebe é a boca, que necessita de estímulos, nutrição e afeto. Reich enfatiza im-
portância de a mãe estar disponível, passando sensação agradável e um olhar acolhedor para o 
bebê, transmitindo a ele a sensação de útero, segurança e vivacidade.
  Segundo Navarro (1996), a falta da amamentação ou a substituição por mamadeira 
pode produzir na criança uma afetividade fria e apática, além da dependência ao outro.
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5.1 Por que amamentar?

  O Leite Materno é a base para o desenvolvimento nutricional e emocional do bebê, e 
a base para a formação do vínculo afetivo entre mãe e bebê. Segundo a médica Eva Reich (1995) a 
qual investigou sobre os tipos de leite, constata que o leite materno no microscópio é vivo, radiante 
e brilha (tem células de defesa contra bactérias e vírus). Desta forma, ele protege contra infecções, 
doenças respiratórias e gastrointestinais, além de prevenir algumas doenças emocionais e neuro-
lógicas (depressão, ansiedade, diabetes, etc.). Já o leite artificial no microscópio ela avalia como 
obter cor preta e uma leite morto (sem  anticorpos).
  Segundo a enfermeira Rosa Maria (2016), especialista em aleitamento materno da 
UFSCar, o colostro é a primeira vacina do bebê (anticorpos) e dura até aproximadamente 4 a 7 
dias.
  Segundo especialistas, a criança não amamentada no peito tem 14 vezes mais chan-
ce de morrer comparada às crianças amamentadas no peito.
  Vantagens para a mãe: desenvolvimento de maior confiança na maternidade, redu-
ção de peso, retorno do útero mais rápido, prevenção ao câncer mama, é econômico/ecológico/ 
sustentável, previne gravidez (aleitamento exclusivo sobre livre demanda), dentre outros benefí-
cios.
  Segundo a psicoterapeuta Laura Gutman (2002): “Como nas relações amorosas, pre-
cisamos de tempo de privacidade. O bebê precisa estar em comunhão e amparado pelo corpo 
materno para sentir o contato e poder sugar. As mulheres precisam do mesmo para produzir leite e 
gerar amor. Simples assim” 
  Recomenda-se a mãe olhar nos olhos do bebê, se conectar a ele, e ter o interesse 
apenas no bebê, pois ele está interessado e precisa só da mãe. 
Winnicott (1964) desenvolveu o termo holding, ou seja, a necessidade do bebê se sentir seguro, 
protegido e amado.
  Vemos a importância da recepção do bebê, do vinculo, do apoio e incentivo à ama-
mentação, pois trata-se de uma fase muito delicada ao mesmo significativa para a formação psíqui-
ca do novo ser que vem ao mundo.
  Práticas médicas neonatais ao recém-nascido, tais como aspiração das vias aéreas, 
colírio de nitrato de prata, berço aquecido, separação mãe-bebe já estão sendo questionadas pelo 
movimento da humanização do parto. Tais intervenções deveriam ser pensadas para cada caso 
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especifico, buscando sempre o respeito da escolha do casal e seu bem estar físico e emocional.

6. RESULTADOS: A UNIÃO DA PSICOLOGIA CORPORAL COM O SERVIÇO DE DOULAGEM

“É preciso amor pra poder pulsar 
 É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir”
(cantor Almir Sater)

  Segundo Laura Gutman (1992), “as melhores oportunidades para que cada mulher se 
conecte com os aspectos mais naturais, animais e selvagens de seu ser essencial são o parto e a 
lactância. Quando as mulheres se afastam da fonte básica, perdem os instintos, os ciclos vitais na-
turais ficam submetidos à cultura, ao intelecto e ao ego. O selvagem torna as mulheres saudáveis, 
com inspiração, intuição, e a própria vida vibra por dentro e por fora”. 
  Por acreditarmos na potência do trabalho humanizado seja na gestação seja no nas-
cimento e pós-parto, empreendemos as ferramentas da Psicologia Corporal para incrementá-lo em 
nosso espaço de atuação (Espaço Semente) e, a partir disto, temos obtidos resultados valiosos 
com os casais gravídicos. 
  O espaço Semente se direciona em um atendimento cada vez mais especilializado, 
individualizado, se fortalecendo com as bases da Psicologia Corporal, contribuindo assim, para 
uma preparação mais consciente e harmoniosa para a maternidade e paternidade.
  Nas consultas de doulagem, percebemos que não basta só a informação e conhe-
cimento, esses talvez sejam o primeiro passo. Porem, para alem disso, há uma necessidade em 
irmos para o corpo e as sensações, utilizando assim,  técnicas de percepção corporal, ampliação 
da respiração, massagens, toques energéticos, pois a gravidez está no corpo, e não na mente. Tais 
técnicas têm trazido resultados grandiosos de integração corpo-mente-bebê, além da liberações de 
hormônios necessários para a tranqüilidade e relaxamento.
  Para tais práticas da doulagem e psicoterapia, vejo a necessidade de uma investiga-
ção e entrevistas iniciais que obtenham dados tanto específicos quanto globais do casal, incluindo 
a história pessoal, relação com sua própria sexualidade, a educação que recebeu dos pais, sua 
relação com eles, além das crenças, valores e cultura familiar, assim como cada um nasceu e foi 
recebido pelo mundo (amamentação e infância). 
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  Além da importância do casal/mulher se preparar para a maternidade e paternidade, 
faz-se necessário pensar na melhoria da assistência ao parto, de todos os profissionais envolvidos, 
pensando assim, numa rede multidisciplinar, em que haja capacitação profissional, discussão de 
casos, e fortalecimento da prática dos técnicos do parto, melhorando assim, os resultados de qua-
lidade de vida na gestação, parto e pos parto. 
  E aqui convocamos uma responsabilidade social que extravasa a doulagem, o traba-
lho psicossocial e com o qual este texto se identifica: falar a respeito, esclarecendo os pontos obs-
curos, sensibilizando, orientando para que todos os envolvidos de forma direta e indireta possam 
de fato realizar um trabalho consciente e efetivo.  
  Esta é nossa proposta: lançarmos um olhar bio-psico-social  e humanizado para a 
fase da gestação, parto e pós parto. 
  Volpi (2002) traduz em suas palavras, uma das bases deste artigo: 

  Sendo assim, nossos interesses e atenção precisam se dirigir ao desenvolvimento 
livre e natural as crianças, garantindo a elas, as funções de proteção, segurança, afetividade e 
orientação. 

7. CONCLUSÕES

“Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio. 

17

Toda criança recém-nascida tem sua própria indivi-
dualidade, seu próprio tom emocional, que deve ser 
reconhecido para que suas reações individuais sejam 
compreendidas. Portanto, se o organismo da mãe for 
energeticamente livre e emocionalmente expressivo, 
ela será capaz de compreender o bebê em todas as 
suas necessidades. Se, a mãe for caracterologica-
mente encouraçada e rígida, tímida ou inibida, poderá 
ser incapaz de compreender a linguagem corporal do 
bebê, e por esta razão, o desenvolvimento emocional 
da criança estará exposto a influencias prejudiciais. 
Notória também é a participação do pai neste proces-
so, que através do seu apoio ou rejeição a mãe, ges-
tação ou filho, determina seu desenvolvimento emo-
cional saudável ou não da dupla mãe-bebê.
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Adivinhar sentimentos. 
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos. 

Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. 
Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. 

Sua existência é, em si, um ato de amor. 
Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar...

 Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. 
Afeto desmedido e incontido, Mãe é um ser infinito.”

“Deixem as mães terem prazer e alegria com seus filhos, 
e o contato se dará espontaneamente” 

(Wilhelm Reich 1925)

  Com tais estudos percebemos a importância de desenvolvermos um trabalho ético e 
especializado, embasado com evidências científicas e estudos de casos (supervisão).
  Conhecer o casal que chega para um acompanhamento de doulagem, visando enten-
der  como eles se relacionam entre si, o que buscam e precisam para esta nova gestação, também 
tem sido algo fundamental na nossa atuação.
  Entender os possíveis condicionamentos, traumas e bloqueios para então atuar de 
uma forma mais personalizada, buscando traçar planos e metas para suprir estas demandas e evi-
tar possíveis complicações emocionais ao longo da gestação, parto e pós-parto.
Além da preparação para o parto, percebemos a importância da preparação emocional para a 
maternidade e paternidade, principalmente para a primeira gestação, pois muitas vezes o casal 
tem uma realização com o nascimento e após isso surgem desafios que os colocam inseguros ou 
limitados, tomando atitudes que muitas vezes não corresponde às reais necessidades do recém-
nascido.
  Em nossos trabalhos e serviços oferecidos, temos cada vez mais incluído o pai nas 
consultas de preparação, tendo em vista a importância desta união e conexão para a chegada do 
bebê.
  Desde o desejo da família de conceber uma criança até a fase de sua amamenta-
ção, ocorrem muitas mudanças. Dentre os aspectos mais importantes da experiência de gestação, 
encontram-se as mudanças ocorridas no corpo da mulher. O corpo grávido se transforma em algo 
estranho para muitas mulheres, para outras, torna-se símbolo de poder e, como consequência dis-
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to, muitas outras sensações se fazem presentes. A figura do pai se faz necessária pelo afeto que 
sente pela mãe e por representar um elemento de proteção da relação que se constrói. Os cuida-
dos, desde o início, são necessários para que os registros sejam positivos e para que os indivíduos 
envolvidos tenham a possibilidade de se expressar, fazendo com que a energia circule livremente.  
A relevância de demonstrar afeto, em cada momento da vida, torna-se possível e saudável perante 
ao que denominamos de uma vida equilibrada e feliz. 
  Conclui-se por fim, da extrema importância de lançarmos um novo olhar para a fase 
da gestação, parto e recepção do bebê, e que um possível trauma neste processo, pode-se acar-
retar possíveis couraças (bloqueios energéticos) e o sofrimento psíquico, tanto da mãe quanto para 
o bebê. 
  Vemos assim, a necessidade de uma mudança de paradigmas em torno no nascimen-
to, envolvendo estudos científicos recentes, o fortalecimento das redes de apoio, o funcionamento 
multidisciplinar (médicos obstetras, pediatras neonatais, enfermeiras obstetras e parteiras, doulas) 
e a necessidade de humanizar tais atendimentos, para que cada casal tenha uma experiência mais 
satisfatória e realizada possíveis!
  Por fim, podemos pensar que se tornar pai e mãe são, sobretudo, uma possibilidade 
grandiosa de amadurecimento, de rever padrões, ressignificar  valores, se conhecer mais. Eis uma 
grande oportunidade de transformação pessoal e de cura!
  Que este estudo seja uma das sementes plantadas, na busca pela melhoria de um 
mundo melhor e mais digno. E que tais reflexões possam trazer novas possibilidades a cada leitor, 
e, sobretudo o despertar da consciência e a confiança no amor, pois, segundo Tezini (M., 2015): 

 

Não existem garantias nem controle sobre o processo 
de gestar. Se entregar à gestação é acolher a vida com 
serenidade, desapego e esperança. Celebrar e honrar 
gestantes é responsabilidade toda a sociedade, que 
deve se esmerar em proporcionar condições para que 
elas possam olhar para si e acessar conhecimentos 
ancestrais que trazem consigo. Agir de modo natural 
e intuitivo, independente de ensinamentos estereoti-
pados é se fortalecer para o que vem depois: parto, 
pós-parto e aleitamento.
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  Concluo este estudo, refletindo às palavras de Reich, (1987):

  

O destino da raça humana dependerá das estruturas 
de caráter das Crianças do Futuro. Em suas mãos 
e em seus corações repousarão as grandes deci-
sões. Elas terão que colocar em ordem a confusão 
deste século XX. Nós não podemos dizer as nossas 
crianças o tipo de mundo que elas devem construir. 
Mas podemos equipá-las com o tipo da estrutura do 
caráter e vigor biológico que as tornaria capacida-
des a tomar suas próprias decisões, encontrar seus 
próprios caminhos, construir seu próprio futuro e o de 
suas crianças, de modo racional.
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