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Em nossa trajetória sempre esteve presente a preocupação com a saúde da mulher, mais especificamente com a 
mulher no período puerperal. Essa pesquisa teve por objetivo compreender a linguagem da puérpera sobre suas 
percepções com relação à corporeidade. A obra Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty 
apresentou-se como um referencial metodológico adequado ao se des-velar a essência do referido fenômeno. 
Realizaram-se entrevistas com dez puérperas, residentes na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, entre os meses 
de fevereiro e maio de 2005. Aquestão norteadora dirigida às participantes foi: "O que você percebe no período 
pós-parto?". A análise fenomenológica dos dados baseou-se nos passos, adaptados, de Amadeo Giorgi. O 
fenômeno percebido e vivido pelas mulheres no pós-parto, analisado por meio dos depoimentos coletados,  trouxe 
dez unidades temáticas como, por exemplo, a mulher no período pós-parto percebe alterações com relação ao 
trabalho; percebe o cuidado com o recém-nascido (RN) e os outros filhos enquanto dedicação; percebe alterações 
no cotidiano e no trabalho em casa; percebe alterações com relação ao corpo físico; percebe alterações com relação 
à psique; percebe intercorrências comuns com o RN; percebe adaptação ao papel de mãe; percebe a satisfação de 
ser mãe; percebe a relação dos filhos com o RN e; percebe o comportamento do marido frente à chegada do RN. O 
ser mãe aparece como um conhecimento a priori pelo fato de o corpo da mulher possuir uma consciência, e, em 
relação à maternidade, a dedicação que ela simboliza para a maioria dos seres femininos. Tal condição é posta pelo 
acontecimento do fenômeno, ou seja,  essa necessidade é exteriorizada pela situação em que a mulher se encontra, 
a de ser mãe. Por meio desta pesquisa foi possível compreender o significado que a mulher dá a sua existência no 
período pós-parto. Esse estudo poderá fornecer suporte para a formação de profissionais da saúde para um 
entendimento a respeito das vivências da mulher no pós-parto, que poderá subsidiar a assistência a essa 
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