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VIVENDO OS TABUS E MITOS DA MATERNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIAS. Daiane Santos, Ana
Cláudia M. de Lima, Neiva Iolanda Berni, Anna M. H. Luz. (Departamento de Enfermagem Materno Infantil, Escola
de Enfermagem, UFRGS).
O foco global da linha de pesquisa é o conhecimento do desenvolvimento humano, salientando aspectos do viver saudável e suas
implicações para a saúde e educação. A preocupação de investigar o tema dos tabus e mitos da maternidade partiu da nossa
convivência com mulheres no ciclo grávido-puerperal e da constatação da interferência deste assunto nas ações de saúde para elas
planejadas. É no cuidar junto ao indivíduo e nas relações sociais e técnicas que é possibilitado à enfermagem buscar sua essência.
O objetivo deste projeto é investigar os tabus e mitos relativos à maternidade e suas implicações no processo saúde/doença. A
pesquisa é desenvolvida na abordagem qualitativa, no ambiente natural das mulheres, em diferentes etapas de sua vida. A seleção
dos sujeitos se dá de forma intencional, através de um membro da comunidade que identifica as mulheres e as encaminha para as
pesquisadoras. A coleta de dados é realizada em entrevistas semi-estruturadas e observação participativa individual e em grupos,
no momento em que se presta assistência a estas mulheres. Os tabus e mitos não são temas de estudo direto, mas permeiam as
falas das mulheres na sua vida cotidiana. A análise dos dados é realizada pela análise de conteúdos(Minayo, 1996). Os resultados
obtidos até o momento são: 1. O tema em estudo não é de obtenção direta dos respondentes, ele permeia, como uma ideologia, o
viver destas mulheres; 2. Os tabus estão relacionados, principalmente, às questões de higiene no pós-parto e proteção quanto à
integridade do recém-nascido; 3. Conduta que as mulheres seguem para evitar se tornarem “mulheres fáceis”; 4. Questões ligadas
ao gênero, à menstruação e a alternativas para solução dos problemas de saúde(UFRGS/CNPq)..
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