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Objetivos:
1) Identificar diferentes modalidades de atendimento ao parto e nascimento através dos discursos
de profissionais que atendem estes eventos e de mulheres que tiveram filhos nos últimos 5 anos. 2)
Fomentar o diálogo entre estas diferentes abordagens através de encontros a serem realizados na
Universidade Federal de Pernambuco, com a participação de profissionais e mulheres-mães (e seus
familiares). 3) Informar mulheres (e homens) em idade reprodutiva sobre o atendimento ao parto e
nascimento em Recife (e RMR), contribuindo para tomadas de escolhas bem embasadas no
momento de nascimento de seus filhos.
Resumo:
As diversas maneiras de se vir ao mundo nos fazem pensar que parto e nascimento (o primeiro,
experiência feminina e o segundo, experiência do recém-nascido) são eventos ao mesmo tempo
naturais e culturais. Naturais porque faz parte da natureza humana enquanto animais gerar filhos.
Culturais porque a maneira como estes filhos são trazidos ao mundo são diversas. A ideia do
Projeto Narrativas do Nascer é abordar parto e nascimento como eventos culturais, que envolvem
crenças, rituais e discursos variados. O projeto de pesquisa pretende ouvir profissionais que
atendem a partos e mulheres que tiveram seus filhos nos últimos cinco anos, buscando tanto suas
'concepções' sobre o que é a gestação e o parto e os cuidados necessários nestes momentos, quanto
o relato das experiências das mulheres e, eventualmente, seus companheiros. O projeto de
extensão tem o objetivo de trazer a público estes discursos e relatos, numa rica troca de
experiências. Aqui teremos a oportunidade de conhecer a pluralidade de procedimentos no
atendimento à mulher e ao recém-nascido, a forma como estas práticas são recebidas e o seu
impacto nas experiências das mulheres e suas famílias. Será um importante instrumento de
empoderamento feminino, através do acesso à informação.

