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RESU1vlO 

o presente trabalho pretende ser o primeiro no campo da 

psicologia da mulher, a enfocar o tema amamentação numa perspect! 

va sócio-cultural. Trata-se de uma pesquisa de campo não experi -

mental realizada entre mulheres que amamentaram seus filhos. O mê 

todo utilizado para coleta de dados foi a história de vida. A po

pulação estudada consta de trinta nutrizes, a saber: dez de clas-

se média, dez de classe baixa e dez avós. Foi feita uma análise 

comparativa da experiência de amamentação das mulheres dos três 

grupos estudados. Com base nesses dados pode-se concluir, que a a 

mamentação longe de ser apenas um fato biológico singular, é uma 

construção social, instrumento ideológico de opressão da mulher. 
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SUMMARY 

The work intend to be the fírst in the woman psychology 

fíeld, to observe breast-feeding in a social-culture perspective . 

It is a non experimental field research realized among women who 

breast-feeded their sons. The method used to collecting data was 

life history. The population studied consist on thirty women: ten 

of middle-class, ten of lower-class,and ten grandmothers. It was 

close a comparative analysis of the women breast-feeding experien-

ce among the three groups studied. Based in this informations we 

can conclude that breast-feeding far from it be a singular biologl 

cal fact, it is a social construction ideological instrument of 

opression women. 

VI 



INTRODUÇÃO 

A idéia de realizar esse trabalho, surgiu em um período 

em que a amamentação estava sendo divulgada nas mais diversas for 

mas, através de todos os meios de comunicação, Estimulava-se des-

se modo a formaç~o de grupos com o objetivo de discutir sobre as 

vantagens da amamentação natural. Um exemplo disso, s~o as "Ami -

gas do Peito", uma idéia iniciada na Argentina que foi trazida ao 

Brasil pela atriz Bibi Voge1, numa campanha de incentivo a amamen 

tação como forma de nutrição natural. 

Nesse mesmo período (1981 a 1983) me encontrava amamen -

tando minha primeira filha, o que possibilitou maior sensibi1ida-

de ao fato de que em todo esse movimento a ênfase era dada não a 

nutriz, mas a criança mais especificamente aos benefícios psico1~ 

gicos e nutrientes que o aleitamento materno proporciona a primei 

ra infancia. 

Na revisão de bibliografia,não foi possível encontrar p~ 

b1icação alguma sobre o tema que o enfocasse numa perspectiva da 

nutriz. De modo geral, os trabalhos realizados em hospitais mate~ 

nidade são em função de orientar a mulher de como melhor amamen -
, 

tar seu filho. 

A principio, pareceu ser possIve1 realizar este traba-

lho dentro de um ponto de vista psicana1!tico, mais especificame~ 

te K1einiano. Destacando que foi Me1anie Klein (Baranger ; W. 

1981, p.3,8) quem levou às ultimas consequências a teoria freudia 

na quando afirma na sua concepção de mundo interno, que o mundo da 
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criança é uni seio e um ventre cheios de objetos perigosos, em 

virtude dos seus próprios desejos de atacã~los~ Nesse sentido a 

relação que a criança estabelece com o seio materno é o ponto de 

partida para constituição do seu psiquismo. Pode se verificar en-

tretanto, que o corpo nessa concepçãonao se confunde com o corpo 

no sentido anatomofisiológico. Isso nos faz supor que a relação 

com o seio se dã em um nível 'metafórico. Além disso, o ponto de 

vista Kleiniano enfoca o nutrido; ou seja, o seio pertence a 

criança e nao a nutriz. 

o interesse pela psicologia da mulher como tema de estu-

do, vem crescendo atualmente. Em trabalhos de pesquisa nessa á-

rea percebe-se a mulher em toda sua dimensão, 

"marcada por ciclos fisiolélgicos que são condições inde
pendentes de sua vontade e opção.E inerente a sua condi-
ção de mulher, condição essa determinada bio15gica e 
culturalmente, o defrontamento com essas mudanças em 
seus corpos, E, embora a amamentação seja uma experiên -
cia opcional, isto ê, pode ou ,não estar presente, ainda 
assim sua vida estará referida a ausência dele" (Alves, 
B.M., 1981, p.308). 

.. . Biologicamente os seios, as glândulas mamarlas aparecem 

no embrião humano, como linhas embrionárias de leite por volta 

das seis semanas. Na região do torax,no quinto mês de gestação já 

estão desenvolvidos o bico do seio, a auréola ou área escura ao 

redor do biéo, e o sistema duto por baixo do mesmo. 

Ao nascer, os seios dos bebês estão normalmente aumenta-

dos devido a presença ,da lactação recebida pela placenta. Assim 

que essa atividade cessa, as glândulas continuam crescendo junta

mente com o resto do corpo. Ate que, por volta de um ou dois anos 

antes da puberdade, no caso de meninas, os ovários começam a libe 
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rarum estrógeno ainda que em quantidades alteradas ciclicamente. 

Quando o nível do estr0geno atinge seu ponto máximo, a 

meio caminho de cada ciclo menstrual acontece a maior parte do 

desenvolvimento dos seios. O desenvolvimento dos seios depende 

não apenas do estrógeno, mas também de hormônios pituitários ~ue 

governam o crescimento geral do corpo. porém, o desenvolvimento 

dos seios só se torna evidente quando a mulher engravida. Desse 

modo, 

"a clencia médica jamais registrou um caso de mulher que 
uma Vez tenha dado a luz, não tenha subsequentemente lei 
te nos seios, a não ser, por alguma doença de car~ter i~ 
feccioso ou herança genEtica. Bastando apenas, para qu~ 
o leite continue se produzindo que seja tirado do corpo, 
ou seja, que se amamente" ((Pryor, K.p.28,1981). 

Símbolo biolõgico da maternidade, os seios sao elementos 

visuais altamente estimulantes, o que denota seu caráter fortemen 

te erótico. 

Para Otto Rank "(1972) os 5rg~os sexuais da mulher são o 

principal objeto do sentimento de angústia,visto que se ligam in

timamente ao" traumatismo do nascimento, a separação entre mãe e 

filho. Por exemplo, quando após o desmame a criança chupar os de-

dos, significaria uma tentativa de substituir o corpo da mãe pelo 

próprio corpo em identificação com ela. Desse mesmo aspecto sign~ 

ficaria o fato da mulher estar relegada a segundo plano, 

fiA diminuiçã'o sistemâtica do valor social da mulher sur
ge como reação a dependencia infantil que o filho, ao 
tornar~se pai recusa~se a supor~art 

Por seu poder sexual, a mulher torna-se perigosa para a 
coletividade, cuja estrutura social se baseia na angús
tia que, inspirada inicialmente pela mãe, tem doravante 
sua fonte no pai. 
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o desprezo que o homem sente pela mulher tem sua origem 
na consciência, mas inconscientemente o homem teme a mu~ 
lher" (Rank, O,! p.94~95, 1972). 

UDesprezada" ou "temida" pelo homem, na verdade, a mu-

lher está longe de ser entendida, lnui to embora não tenham sido fú~ 

cos os trabalhos feitos por homens,com ffise propósito, Na realida 

de porém, a possibilidade de entender a mulher através do seu pr§ 

prio discurso só recentemente deixou de ser um tabu. 

Segundo Augras (1980) a mulher que amamenta é cercada de 

proibiçóes e os tabus nao se restringem apenas a área alimentar, 

a mulher é.cercada de tabus em todas as épocas de sua vida. O sis 

tema patriarcal tende então a "eliminar a mulher" transformando em 

tabus qualquer tipo de aproximação (Augras, M. p.20 , 1980). 

Dentro desse enfoque, nos pareceu que a amamentação, não 

constititui um fato apenas bio16gico. Se pegarmos simplesmente o 

. "desmame 11 , vamos perceber que se trata de urna ação, que d_ifere de 

cultura para cultura, cada povo, vai utilizar uma tática diferen-

te para desmamar seu filho. 

Considerando que o desmame faz parte de todo um processo 

chamado lIamamentação" , e que este não mereceu ainda um estudo que 

o enfocasse corno tal, queremos com essa pesquisa possibilitar a 

sua compreensão, sem ligá-lo porém à psicologia do desenvolvimen-

to infantil. 

Cabe ressaltar que o enquadramento desse trabalho dentro 

da psicologia da cultura, se deve ao fato de ser um estudo muito 

mais à nível da descrição de representações sociais, o que o liga 

também à psicologia social, do que um estudo à nivel individual. 
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Trata-se apenas de uma descriçao das representaçoes da 

. mulher nutriz. 



CAPtTULO I ... A AMAJ.1ENTAÇÃO NO BRASIL 

Historicamente, a mulher passou a exercer o papel de 

"mie" A partir do momento em que o homem, aliado ao Estado, con-

centrou toda sua carga de dominaçâo, antes dirigida ~ famrlia e 

os demais dependentes da propriedade, sobre ela. A crença no mode 

10 higiênico, segunda a <:!ual o homem deveria conservar a mulher 

como sua propriedade fez dele o responsável por manter a "ordem hi 

giênica" • 

"De propriedade jurídico religiosa,a mulher passou a pr~ 
priedade higienico-amorosa do homem. O "macho" torna-se 
a1caguéte de mulher, aliava-se ao estado e a higiene pro 
vocando e delatando continuamente toda mulher que subver 
sivamente se insurgisse contra a patriótica obrigação de 
ser mãe" (Costa, J.F., 1983, p.252), 

O fato das mulheres daquela época (século XVIII) nao ama 

mentarem seus filhos, entregando-os às escravas para ~ue o fizes-

sem por elas, fez com que os médicos repensassem a função mater -

na. Notando o crescimento da mortalidade de crianças recém~nasci

das, os higienistas acharam por bem fazer com que a própria mae 

amamen~asse seu filho, em lugar de delegar essa função a mulher 

escrava. 

O desregramento sexual, a crença que a escrava virgem e-

ra um· eficiente depurativo para o bra.nco sifrlico, constituia a 

via pela qual a mulher negra, tornando-se portadora do mal, o 

transmitia às crianças brancas en~uanto amas de leite. O 

cos·tume do "aleitamento mercenãrio" pode ser explicado por inúme-

ras hipóteses: o casamento precoce, fato que segundo os médicos da 
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quela ªpoca, impedia muitas jovens mães de amamentarem, por não 

possuirem condições físicas para tal; os próprios médicos portu

gueses, teriam influenciado as mães no sentido de entregarem seus 

filhos para serem amamentados por mulheres negras ou ainda a cren 

ça de que as relações sexuais durante o período do aleitamento 

corrompiam o leite. O recurso As escravas, neste caso, teria a 

função de proteger a criança se~.sacrificar a vida sexual dos 

pais. O mais provável entretanto, é que as :mães desconheciam a im 

portância vital da amamentação na vida da criança. Foi somente 

a partir do momento em que a criança passa a ter importância eco-

nômico-político, no século XIX, que a amamentação veio a ter essa 

conotação ganhando foros de problema nacional. 

A imagem da criança, assim como a da ~ulher, sofreu for-

te influ~ncia da ideologia higienista. Que não só tirou-lhe do de 

samparo e negligência da família e da igreja, para quem o pai era 

mais importante, como deu-lhe o "status" de ser frágil, cuja vida 

delicada merece atenção absoluta dos pais, reconhecida ainda ho -

je. A mudança do papel social do filho-criança se deu em 

parte por questões econômicas do período colonial. 

grande 

liA sociedade brasileira dividia-se entre senhores e es
cravos assim sendo, a luta pela propriedade e a luta pe
la subsistência social eram indissociáveis. Quem ganhas
se a primeira assegurava a segunda (Costa, J.F., 1983 
p.1SS). 

O pai então, representava toda força doméstica a vitali

dade da casa e precisava da completa submissão dos membros da famí 

lia. Os filhos eram acostumados desde cedo,por meio de castigos , 

a não duvidarem de sua prepotência. Essa era a atmosfera em que 

viviam as crianças no Brasil colônia, 



lia vida da criança era cíndida da vida dos mais ve1hosco 
mo se ela pertencesse a uma segunda natureza humana, na::
tureza essa que se mantinh~em peffodo 1arvar at€ atin p 

gir a puberdade" (Costa, J.F •• 1983, p.162). 

"A partir d~f, a mulher que não amamentasse, dizia-se, 
rompia os cànones naturais. Pois se conduzirem em primei 
ro lugar, de maneira contrária a todas as fêmeas da c1as 
se dos mamíferos; em segundo lugar, por contrariarem sua 
vocação natural, a de ser mãe, conforme o figurino higi~ 
nico" (Costa, J.P,', 1983, p.257). 

Pouco consistente, esse tipo de comparação teve para os 

higienistas grande valor moral, no sentido de que puderam tirar 

daí várias regras de "maternidade", cuja idéia central rezava,que 

era a mulher o único mamlfero que negava deliberadamente o seio ao 

filho,. Conseguiram, dessa forma, pressionar a mulher de tal manei 

ra que se sentiam culpadas e incapazes de serem mães. Envolvida 

assim, na engenhosa armadilha dos higienistas, a mulher passa a 

ter como seu, o discurso da higiene e pela primeira vez tem a 

consciência de que não sabia cuic_ar do filho. Até ,aquele momento 

não amamentar era sinal -de cuidar bem dofilho, conforme os dita-

mes da-época. O desconhecimento acerca da "função maternal! era ü 

tilizado pelos higienistas para obrigar a mulher a amamentar.Aqu~ 

la que hão amamentasse, impossibilitava a redefinição do seu 1u-

gar no contexto disciplinar. 

Assim, a q:uestão da amamentação é vista sob um novo pri~ 

ma, do preenchimento do tempo livre da mulher tiranc.o-Ihe a possi-

bilidade do ócio e de passatempos contrários à moral e aos bons 

costumes familiares. Era então a amamentaçao uma maneira de pree~ 

cher esse tempo. 

Acrescente independência feminina, produto da urbaniza 
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ção acelerada, promove a mulher em todos os sentidos, A mulher 

buscava mais informações atravês da leitura de livros nos quais 

encontrava ideias favorâveis à emancipação feminina. Do ponto de 

vista higienico essa emancipação não podia passar das fronteiras 

do lar. 

Um terceiro aspecto, diz respeito à 'coesão do núcleo fa-

miliar. Buscava-se através do aleitamento materno, incutir na mu-

lher a responsabilidade pela unidade da família, o homem então 

tinha o tempo livre para se ocupar de outras obrigações sociais • 

Esta função de pára~raio da família imposta à mulher que amament~ 

va, tinha o significado de advertência, como por exemplo à regula-

ção da sexualidade feminina. E o "amor materno" cumpria essa fun-

ção. Todo o processo de limitação da sexualidade da mulher à esp~ 

ra da maternidade, passou por inúmeras manobras, das quais, a que 

foi fundamentalmente bem sucedida se refere à restrição do ato se 

- * xual nos perlodos da gravidez e aleitamento 

"a amamentação colocou a sexualidade da mulher à serviço 
da familia, deixindo-lhe urna margem estreitíssima para o 
livre funcionamento" (Costa, J.F., 1983, p,263). 

Essa situação contraditória fez com que os higienistas 

criassem novas formas de relacionamento famil~ar,especialmente e~ 

tre mães e filhos. E a amamentação teve un grande peso. Não pode~ 

do mais entregar os filhos às escravas, como faziam na colônia, as 

mulheres viram-se ao mesmo tempo estimuladas e impedidas de dispo-

rem de sua sexualidade. Os higienistas pregavam que a mulher ti-

nha o direito ao prazer, mas não lhes davam tempo para isso. Preo

cupados em resguardar a criança, a família e também o estado,dei-
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xavam~na numa situação paradoxal. Através da amamentação, permi

tianl que a mulher insatisfeita encontrasse uma válvula de escape, 

desta vez, mostrando como ela podia sentir prazer no ato de ama-

mentar. Sabendo-se que para a produção do leite, é necessário não 

somente uma ação especial do organismo, como també~ a estimulação 

do mamilo. A criança por instinto ou por acaso, excita os mamilos 

-com as maos ou com a cabeça determinando o que se chamou de. orgaSITlQ. 

"A natureza previdente, teve a sabedoria de colocar o 
prazer onde o exercício da função é indispensável à vi
da, e a dor quando suas leis são desprezadas" (Costa, J. 
F., 1983. p.264). 

~ importante destacar aqui, que de modo algum havia o 

ohjetivo de despertar a mulher para mais uma via de acesso ao pr~ 

zer.Poderia se pensar, que a higiene, neste caso, agia em favor 

da emancipação da mulher. Entretanto, a alternativa sugerida pela 

higiene vinha substituir o prazer genital, controlando a realiza-

ção do coito e enaltecendo o "valor higiênico" .do orgasmo na ama-

mentaç.ão. 



CAP1TULO 11 ~ O TRABALHO DE CN1PO 

Procurou-se localiza~, no discurso da mulher, as varia

çoes em nível de representação da experiência de amamentação,isto 

é, buscou-se saber o que representa para a mulher amamentar um 

filho e em que sua experiência e diferente da de outra mulher. 

Tomou-se como informantes trinta mulheres de idades e 

classes sociais diferentes, o único critério para a escolha foi 

o de haverem passado pela experiência de amamentação ou estarem 

ainda amamentando. Cabe ressaltar que o rumero de informantes, as 

características do grupo estudado, assim como as categorias com 

base nas quais ·se pode analisar os dados dessa pesquisa, não fo

ram previamente estabelecidos, surgiram, sim, da aproximação com 

preensiva da realidade dessas mulheres. 

Numa primeira abordagem pensou-se tomar como população um 

grupo de nutrizes que se reunia no Hospital "A" do INAMPS do Rio 

de Janeiro, com o objetivo de discutir as vantagens do aleitamen

to materno. Os elementos desse grupo eram mães que já haviam pas

sado pelo curso preparatório para o parto, ministrado no próprio 

hospital. O grupo era coordenado por uma psicóloga, que promovia 

seminários com pediatras, nutrólogos e obstetras do próprio hosp~ 

tal, com o propósito de orientar, aconselhar e esclarecer dúvidas 

sobre amamentação. Essa população g princIpio, nos pareceu adequ~ 

da pela facilidade de acesso, já que a pes~uisadora havia partic~ 

pado do grupo como nutriz. Contudo, no momento em sue se reque

riu à coordenação do hospital permissão para freqfientar o grupo 
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no papel de "observadora participante", esse acesso foi vetado 

Os motivos (de ordem institucional) não foram claramente express~ 

sados. A partir disso, buscou-se outra forma de aproximação. Tra

ta-se da técnica história de vida,comumente usada pelos antropól~ 

gos culturais e sociólogos contemporâneos. 

~~s hist6rias de vida são utilizadas frequentemente para 
relatar aspectos, quer culturais, quer antropo16gicos , 
ou ambos, os quais de outra forma seriam negligenciados. 
Foi por essa razão que as hist6rias de vida femininas au 
mentaram nos filtimos 20 anos" (E.E. Evans-Pritchard 
1981, p.31). 

Um trabalho bastante interessante sobre história de vida femini-

na foi apresentado por Yvonne Verdier, no livro intitulado "fa-

çons de dire, façons de faire" (modos de dizer, modos de fazer) 

Trata-se de uma pesquisa realizada em Minot, França, um levanta -

mento etno15gico de toda região atrav~s de histórias de vida e 

consultas à arquivos. Conseguiu-se, dessa forma, um grande número 

de dadoa ã partir dos quais Verdier percorreu um fio de intrinca-

dos significados que a conc11..1ziu a história de três mulheres: "La 

cuisinniere, la couturiere,la femme qui aide" (A cozinheira, a 

costureira e a mulher que lava os bebês e os mortos). Três fun-

ç5es sociais: "A comunh~o das jovens, as núpcias, o nascimento e 

os funerais; Três posiç5es genealógicas por força do status: "A 

jovem mulher, a mãe e a avó; Três momentos da vida da mulher: "A 

menarca, a fecundidade.e a menopausa". Case ressaltar, que -nao 

era objetivo de Verdier estudar a história de vida dessas três mu 

1heres, a própria trama que envolvia os dados a conduziu por esse 

caminho, o resultado foi que Verdier pode reconstruir toda traje-

tória de vida da mulher daquela região. Essa pesquisa serviu de 
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base metodológica para feitura do presente trabalho. Procuramos a 

través 'do trabalho de campo, conhecer novos dadossobre amamenta-

ção sem qualquer interferência ã priori, co~o diz Roberto da 

Hatta 

"Buscar novos dados sem nenhuma intermediação de 
consciências, sejam dos cronistas, dos viajantes, 
toriadores ou dos missionários que andaram antes 
região" (Natta, Roberto da, 1981, p,146), 

Dessa forma, pareceu-nos que o método biográfico 

outras 
dos his 

pela 

seria 

mais adequado por possibilitar um contato direto com a realidade 

da mulher, assim como ela se apresenta sem, ,entretanto, perder a 

objetividade, isto é, o fato de estarmos voltados para o signifi-

cado do real, nao implica estarmos preso ao âmbito da subjetivid~ 

de 

"Essa forma de conceber o real está por sua vez comprome
tida com uma percepção diversadoque seja (ou do que pos
sa ser) a ciência social. Nãommo uma ci~ncia experimen
tal 'ã procura de ~eis, mas como uma ciência inter-preta
tiva à procura de significados" (Geertz, 1978, apud, Sa
lem, 1981, p.S3). 

Nesta perspectiva, o método progressivo - Regressivo de 

Sartre para as ciências sociais, como coloca Ferrarotti (1981) 

propõe em linhas gerais uma leitura verticale horizontal da bio -

grafia para o sistema social. O movimento heuristico de "trás pra 

diante", da biografia para o sistema social, do sistema social p~ 

ra a biografia. A soldadura 'desse duplo movimento significa uma 

exaustiva reconstruçao da recíproca totalizadora que expressa a 

relação dialética intermediária entre uma sociedade e o indivíduo 

específico (Ferrarotti, 1981, p.231. Nessa mesma linha de pensa -

mento encontraMos, José Carlos Rodrigues 
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. ·'Não ha para as ciências sociais o que na vida social 
nao possa ser erigido em objeto de uma ou de todas elas, 
e nao há mentalidade de observador que não seja, ela mes 
ma, um objeto, O fato social tal qual o apreendem as ci~ 
ências sociais,é um fato total do qual não se pode ex
cluir nem mesmo a relação com o observado, pois ela é 
antes de tudo uma relação social" (Rodrigues, 1983,p.3). 

Assim ainda que o foco de análise sociológica possa estar centra 

da no agente empírico, este deve ser encarado, teoricamente, como 

um sujeito social cuja possibilidade de movimento se encontra de-

limitada pelos determinismos sociais a que está'· submetido. 

"Visto de outra ótica, do fato de a marca do social tam
bEm se imprimir naquilo que se convencionou chanar de 
subjetivo, decorre que, qualquer investigação que previ-
1egie a ótica particular expressa pelo agente pode, e de 
ve, transcedê-1a, inferindo ã partir dai elaborações cons 
truídas pelo sujeito,ãs injunções sociais que organizam-

. suas representações" (Salem, 1981, p.55). 

A presente pesquisa segue essa mesma orientação ~ funda-

menta-se nessa perspectiva. Assim, 

"assumiu-se a .intermediação da subj eti vidade tanto na co 
1eta e produção dos dados, quanto na construção de con.= 
cei tos que organi zam a representação do real" (Salem, 
1981, p.53). 

Todas essas questões metodológicas as quais se depara o 

pesquisador de campo, o estarão introduzindo no "trabalho de éam

po" propriamente dito, onde o pesquisador somente obterá respos

tas no momento em que entrar em contato direto com a população que 

irá estudar. Ele começará a enfrentar proble~mas próprios da cole 

ta de dados em campo, que diferem daqueles problemas que irá en-

contrar na análise de tais dados. A distinçao desses dados, entre 

tanto, nao é uma tarefa simples, pois há momentos em que um está 
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profundamente ligado ao outro, 

Na presente pesquisa tomou~se como população mulheres n~ 

trizes do convívio da própria pesquisadora. Eram mulheres de clas 

se média, que frequentavam a mesma academia de ginástica, colegas 

de profissão e outras indicadas por estas. 

Começamos por marcar as entrevistas por telefone, esse 

primeiro contato, foi facilitado por se tratarem de pessoas já c~ 

nhecidas. Apesar disso, houve alguns casos de desistência por paE 

te das informantes. O caso mais marcante, foi de uma nutriz que 

embora tivesse aceito participar da entrevista, nao conseguia a-

char um horário para ser entrevistada. Cada vez que se entrava 

em contato com ela, se mostrava perturbada e dava desculpas evas~ 

vas do tipo~ "esse horário nao dá porque ê a hora do banho do be

bê; agora nao posso porque vou levar meu filho ao pediatra ou ain 

da, i noite não dá, ê o Gnico tempo que tenho para mim~. Esse mo

do de reagir ã possibilidade de falar sobre temas especificamente 

femininos, repetido por outras nütrizes, expressa, no nosso modo 

de pensar a falta ue espaço cultural para que a própria mulher 

"discuta suas peculiaridades) haja visto o fato de só ~ecentemente 

encontrarmos trabalhos feitos por mulheres sobre ternas eminente -

mente femininos. 

As entrevistas eram marcadas na própria casa das nutri

zes, possibilitando assim, maior aproximação da realidade das in

formantes, Inicialmente pedimos que nos contassem sua experiên -

cia enquanto nutrizes, geralmente, elas faziam uma restropectiva 

até o periodo da gravidez, passando pelo parto, onde elas impu-
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nham· um ritmo próprio, como se estivessem contando a uma amiga 

ou parente. Quando finalmente falavam da amamentação, o ritITlo era 

outro, o clima de conversa dava lugar a um clima de relatório 

Procurávamos então, ouvir e anotar os dados· fundamentais que pu

desse facilitar a posterior descrição de toda entrevista. ~ impo~ 

tante destacar que as nutrizes foram avisadas anteriormente sobre 

a possibilidade de tomarmos nota dos dados no ato da entrevista e 

podemos assegurar, com base nos seus próprios relatos, que este 

fato não interferiu, de maneira relevante, no desenrolar da mes

ma. A opção por uma técnica de entrevista como a história de vi -

da, deixou as nutrizes bastante livres,permítindo que oscilassernã 

vontade em sua narrativa. Houve o caso de uma informante, que pa~ 

sou todo tempo da entrevista falando de sua primeira gravidez e 

parto e somente no final da entrevista declarou que não havia ama 

mentado seu filho porque este havia nascido morto. Essa,é uma das 

características das histórias de vida, principalmente, as que sao 

coletadas de forma não dirigida. O informante associa quase que 

livrem~nte as idéias, não havendo qualquer obrigatoriedade de seu 

conteúdo estar contido em categorias impostas externamente, e es

se inc~usive é o melhor meio de se compreender a estrutura cultu

ral, como é percebida e sentida pelo informante. Neste contexto , 

nós apenas intervínhamos no sentido de esclarecer aqueles dados 

que tivessem ficado obscuros. De resto, tudo que 'era dito era ano 

tado,. procuramos ser o mais fiel possível ao discurso das nutrizes. 

Desse primeiro passo, o estudo de campo exploratório,foi 

possível registrarmos o depoimento de onze mulheres, sendo que a

penas uma delas era de classe social inferior à das demais. Tínha 

mos então, dez mulheres de classe média e uma de classe baixa, o 
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que alterava visivelmente a linearidade do discurso. Achamos, po~ 

tanto adequado, que fossem ouvidas outras mulheres de classe bai

xa. Essas mulheres, encontramos em salas de espera de hospitais do 

"INAMPS" do Rio de Janeiro, a escolha dessa. população se deu, de

vido ao fato de encontrarmos mulheres que fossem maes, de classe 

baixa, e que estivessem amamentando, reunidas no mesmo espaço.Se~ 

do assim,a sala de espera do serviço de obstetricia do ho~pital 

"A" e do serviço de pediatria do hospital "B" nos pareceu ideal as 

informantes, por estarem agrupadas num mesmo espaço, motivam-se ~ 

tre si, e o resultado era que aquelas que à principio não aceita

vam participar acabavam por se contagiarem com o entusiasmo das 

outras e passavam a falar nos obrigando a ter muito cuidado pa

ra anotar o relato de cada uma. Além disso, essas entrevistas, e~ 

ram sempre interrompidas pelo chamado daconsulta e essas mulheres 

uma vez consultadas, não dispunham mais de tempo, tinham que se 

retirar rapidame~te para dar continuidade às tarefas de suas vi

oas domésticas. Algumas, deixavam outros filhos em casa,outras ti 

nham q~e fazer o almoço a tempo do marido voltar para o emprego , 

isso tudo acrescido do fato de que geralmente moravam longe do 

hospit~l, em favelas ou bairros da periferia da cidade. As entre

vistas duravam cerca de trinta minutos cada uma, as informantes 

do hospital "B" dispunham de menos tempo ainda, uma vez que foram 

entrevistadas em plena greve dos previdenciários e tinham sido im 

pedidas de consultarem seus filhos. Dessa forma a entrevista foi 

como uma válvula de escape, antes de darem seu depoimento sobre ~ 

mamentação, elas denunciavam o descaso com que eram tratadas; es

se fato foi levado em conta no momento em que se analisou o dero! 

mento desse grupo. 



18,. 

Conclulda a primeira etapa do trabalho, partiu~se para ~ 

ma leitura critica das entrevistas das mulheres de classe média 

e baixa. Percebeu-se algumas homogeneidades, e nos chamou princi-

palmente atençao, o fato de que tanto as mulheres de classe média 

quanto as de classe baixa se referiam as mulheres de antigamente, 

estabelecendo um contraste com as mulheres de hoje em dia, corno 

mostram as declarações de duas nutrizes: 

- "Eu nao sentia nenhuma culpa poresse prazer, as mulhe-

res de antigamente deviam se sentir culpadas com isso, 

elas deveriam passar pela mesma coisa, eu acho que is-

so é coisa da evolução da espécie" (falava sobre o pra-

zer sexual de amamentar) (W.M. Nutriz de classe média) • 

-'~em muitas mulheres que nao gostam de amamentar porque 

dôi~as mulheres de hoje tem aquele problema "nao vou 

amamentar pro meu peito nao cair" antigamente não se 

ligava para isso ... " (M.M. Nutriz de classe baixa). 

Ouviu-se entao, mulheres que já haviam se tornado avós e 

que tivessem amamentado seus filhos. Dessa forma estabeleceu-se um 

contras"t'e diretamente com a realidade das nutrizes de "antigamen-

te" referidas nos depoimentos acima citados. Nesse grupo havia e-

lementos de classes sociais diferentes, devidõ ao fato de gue ge-

ralmente ao entrevistar uma avó de classe média, esta indicavasua 

empregada ou diarista, assim o grupo se divid'iu entre mulheres de 

classe média e baixa. Essa característica do grupo, entretanto foi 

considerada no momento da leitura do discurso das avós, fato esse 

que seri. justificado mais adiante~ As informantes desse grupo 

tambérneram mães e avôs de pessoas do relacionamento da 
.. . 

p~oprla 
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autora, assim como outras indicadas por estas., 

As entrevistas duravam cerca de 40 minutos em média, u .... 

sou-se o mesmo processo que foi usado nas ent~evistas das mâes. 

As nutrizes apresentavam .... se dispostas e mais facilmente , 

falavam sobre a amamentaçâo. Diferente das mulheres de classe mé

dia, as avõs independentemente da classe social, se colocam dian

te da amamentação como 'uma obrigaçâo, um dever a ser cumprido,ter 

filhos significa se sacrificar em prol deles ••. Como mostra os 

depoimentos dessas duas informantes: 

"Então é isso, se sair um tumor num peito vamos dar o 

outro; eu acho que as mãs tem que fazer um sacrifIcio" 

(E.M. Avó. de classe média) . 

.,.. "Eu me dediquei inteiramente aos meus filhos, embora 

trabalhasse fora, dava mais importância ao filho do que 

ao trabalho .. ,11 (M.C. Avó de classe média) f 

Entretanto, quando se compara o discurso da mulher de 

classe baixa com o discurso das avós, perceberse que o primeiro 

é urna continuidade do segundo, esse aSRecto pode ser justificado 

pelo fato de que a mulher pobre, pela própria condiçâo em que vi

ve, reproduz o universo limitado da "mulher d~ antigamente". 

De acordo com o depoimento das avós, a falta de recursos 

científicos e tecnológicos, no campo da medicina principalmente, 

tornava a vida da mulher muito mais difIcil do que hoje, dessafo~ 

ma ela tinha que recorrer aos seus próprios recursos para cuidar 

e criar os filhos~ 

- "No segundo filho, o leite secou mais r5pido e passei 
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pra comida,. naquele tempo naDe havia liquidificador,era 

peneira mesmo, agora ª tudo mais fácil, •• " (M.R, Avó 

de classe média) • 

Isso não acontece, por exemplo, com a mãe de classe mé-

dia, "mas a mulher de classe baixa, esta sim tem a vida dif icul ta-

da pela falta de recursos econômicos assim, ela recorre aos seus 

próprios recursos, e o aleitamento materno é um exemplo disso. A-

mamentar, faz parte do dever materno, nenhum transtorno na vida 

da mãe pode impedir o filho de mamar, nem mesmo o trabalho, e ge-

ralmenteas mulheres de classe classe baixa do grupo estudado 

trabalham na própria casa, lavando roupas pra fora ou corno domés-

ticas em casa de família.e levar o filho com elas é urna condição 

para poderem trabalhar. Diferentemente das mulheres de classe mé-

dia as nutrizes de classe baixa e avÓs não tinham nenhum problema 

quanto a produção de leite, quando acontecia da criança não mamar 

ou permanecer pouco tempo mamando, era porque ela própria enjoava 

do leite, o leite existia. E neste sentido se percebe a aproxima-

ção do'discurso da mãe de classe baixa e da mulher avó. 

Classe "Baixa 

Acho bom que todas as mães fizes~ 
sem como eu, não morria tanta cri 
ança no mundo (L.M.). 

Achei legal amamentar, me senti a 
verdadeira mãe, tinha o maior pra 
zer em dar de mamar. .. (J. M., ). .,.. 

Eu cheguei a dar mamar a outras 
crianças no hospital de tanto lei 

Avós 

Minha filha se criou por esse 
sacrifIcio, nasceu com 950grs. 
e eu dava o peito escondido 
da minha :sogra ... (a sogra não 
queria que ela se desgatasse) 
(C.M.). 

Dola, mas eu nem ligava, que
ria ver era minha filha de 
barriga cheia, •• " (A.i\1.). 

Esse negócio de ter leite é 
da "natureza" da mulher. Eu a 

• 
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te que tinha... (D • M. ) • mamentei dez ;filhos e mais dois 
de duas comadres ••• (~,L.). 

Assim a mulher de classe baixa e avó pOdem-se dizer her

deiras das amas de leite do Brasil colônia. A mulher de classe mé 

dia êherdeira da mulher higiênica~ tão bem definida por Jurandir 

Freire Costa, corno atesta as seguintes passagens: 

- "A mulher fica fragilizada,maltratadai quando tira o 

peito para fora passa a ser mãe" (A.M.). 

- "Acho que amamentar tem dois lados, ter que parar o 

que estava fazendo para dar o peito ê um saco; quando 

começava a mamar eu gostava O\T .!1. ) . 

- "Minha experiência de amamentar foi frustrante~- - (E.M,). 

Ao mesmo tempo que existe urna expectativa de que ao ama-

mentar vivencie o momento mais "prazeiroso"de suas vidas, demons-

trarn'uma certa decepção, e se sentem frustradas, maltratadas, usa 

das, nao pelo filho para quem elas não sao mais que um canal por 

onde passa o leite, mas; sim, por urna ideologia higienista que di-

ta normas. 

Segundo Jurandir Freire a mudança do papel da mulher na 

família, se dá em dois tempos: 

"Em um primeiro' momento ela é retirada do confinanento 
doméstico e libertada ao convívio social e o consumo do 
comércio 1 num segundo momento, ela é reintegrada a famí
lia convertida ao amor filial e ao consumo de serviços 
médicos. A mulher hígiencia nascia portanto de um duplo 
movimento histórico, a emancipação feminina" do patriarc~ 
do e a colonização da mulher pelo poder medico" (Costa, 
J.F., 1983, p.255). 
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Neste contexto, observa~se o discurso da Mulher nutriz 

subjugado ao discurso da medicina social, através de uma ação mé ... 

dico pedagógica, que revolucionaria não somente sua relação com a 

família, mas, contribuiria para transformar também a função 

nutriz em insígnia de classe social. t; a função da mulher ,da 

da nutriz, sendo celegada a competência do especialista, as 

da 

.. 
mae, 

mu-

lheres de classe mªdia, frequentemente se sentem inseguras em re-

laça0 ao que fazem ou sentem por seus filhos, os especialistas e~ 

tão sempre ao lado revelando os excessos e as deficiências do de-

sempenho materno. Para essas mulheres frases do tipo "toda mulher 

pode amamentar", ou "Q.mamentar não é só um direito da criança 
.. e 

um dever da mãe", tão utilizadas nas campanhas de aleitamento ma-

terno e geralmerite endossadas pelos médicos temum peso determina~ 

te no processo do aleitamento. A mulher nutriz, principalmente a 

de classe média, para quem a informação chega mais rápido e tem 

um efeito mais imediato, passa a viver a maternidade como um inci 

dente fisiológico completamente incompatível-com o status social. 

Questões como essas nos faz concluir que a maternidade , 

longe de ser um fato biológico, instintivo, é uma construção so

cial, e como tal, um forte instrumento de opressão à mulher. Esse 

aspecto fica muito mais claro, quando passarmos a analisar os da

dos que aparecem de forma cristalizada em todas as declarações das 

nutrizes, seja, de classe média ou baixa, seja das avós, dando 

sentido à própria experiência da amamentação. 

A analise desses dados serâ tratada nos capítulos subse-

quentes sob a forma de: Imagem de Si, Desmame, Bico do Seio, Ima

gem da Criança, Corporeidade e Alimentação. 



CAP!TULO 111 - AS MULHERES FALAM DA AMAMENTAÇÃO 

1. O Bico do Seio 

Nos depoimentos das nutrizes estudadas, a referência ao 

bico do seio como um momento fundamental no processo do aleitaôe~ 

to materno é evidente. Observa-se em todos os relatos, que a ra

chadura do bico do seio, como é descrito pelas nutrizes, represen 

ta o cerne da experiência da amamentação. Geralmente a nutriz, i~ 

dependente da classe social ou idade, liga a experiência de o be

bê sugar o bico do seio pela primeira vez, ã dor, variando de su

portável quando permite a continuidade do aleitamento, à insupor

tável, quando se torna impossível&rr continuidade ao aleitamen -

to. Machucar o bico do seio, rachar o bico do seio, abrir em fen-

;das, dar "figo", todas expressoes servem para descrever o estado 

do bico do seio, quando submetido ao movimento suga tório da crian 

ça. Depoimentos como esses, de uma nutriz de classe média: 

- "No inicio doia muito, que até mordia os dedos 

nao gritar" 0\1' .1'1.) ou de uma avó: 

para 

- "O bico rachava, os poros ficavam abertos, e o leite 

saia por ali. A dor foi até um mês e pouco, d'epois fou tudo nor-

ma 1 n (R . M. ) • 

Demonstram que a tolerância ã dor ê um fator preponderante no pr~ 

cesso do aleitamento materno. A dor como forma de encobrir um de

sejo sexual, posição sustentada pela psicanalise, é também a pos

tura de alguns autores de trabalhos sobre amamentaçao. Raquel Soi 
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fer, afirma que a observação terapêutica e direta nos indica, sue 

a mais intensa de todas as ansiedades êo perioêo do puerperio, se 

-concentram nas sensaçoes sexuais durante o ato de amamentar. Tais 

sensações sexuais provém do contato direto do bebê com o seio, o 

mamilo. Freud, em um de seus primeiros trabalhos escrito em 1982, 

"Um caso de cura hipnõtica e algumas observações sobre a gênese 

de sintomas histéricos por antivolição (O.C. 10.207,18, ·.B.N.l; 

167), descreve com agudeza esses estados de ansiedade ante a lac-

tação, atribuindo-o a um contradesejo. 

"Acrescentaríamos agora, com base nos seus posteriores 
estudos sobre histeria. que tal "contradesejo" exprime 
a defesa contra os desejos sexuais em relação ao filho" 
(So i f er, R., p. 7 5 -7 6 ). 

Dentro desta postura, a dor, as rachaduras corresponderiam a um 

conflito inconsciente entre um desejo incestuoso e a tendência re 

pressiva' oposta. Não é nosso propósito entretanto, um estudo da 

dor ante a lactação dentro de pma visão psicanalitica, nos inte.-

ressa sim a maneira como a mulher nutriz se comporta diante da e-

vidência desse fato. Notamos que a dor, a rachadura especificame~ 

te, corno n9s foi descrito pelas nutrizes estudadas, impele a mae 

de classe média a interromper o aleitamento. Este aspecto, esta-

ria ligado ao fato de que para essas mulheres o seio é visto ex -

clusivarnente do ponto de vista sexual, haja visto a forma corno 
.. e 

explorado pela moda do vestuário, pela publicidade, até mesmo nas 

campanhas de incentivo ao aleitamento materno, onde se utilizam 

atrizes que se tornam mães, observa~se que o apelo continua sendo 

sexual: ligado a imagem da atriz, e ao próprio seio, geralmente 

possuidor dos atributos que lhe asseguram pertencer a um padrão 
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de beleza ~eminino estabelecido~ são seios nao de~ormados pela a-

mamentaçao, o que não ocorre com a mulher de classe baixa, 

não aparece o temor ã deformação do seio. 

onde 

Para esses mulheres faz parte dos deveres e obrigações 

maternas, permitir que a.criança toque,manipule o seio, e a dor, 

as rachaduras são toleradas com um certo conformismo, como se ob-

serva no seguinte relato: 

- "Sinto vergonha do meu peito caldo, murcho, fico com 

vergonha de mim mesma mas é coisa passagéir~,sou -mae 

tenho que me colocar no meu lugar" (T.H. Nutriz de 

classe baixa) . 

Para as mulheres de antigamente, expressas na presente pesquisa , 

através dos depoimentos, das avós, o que ocorre é muito semelhan-

te, há uma tendência a aguentar a dor não havendo outra alternati-

va. Além do fato de que naquela época não restava à mulher outra 

opção ,em termos de uma realização pessoal, que a de se tornar mãe 

e se forte, ter fibra, suportar os sacriflcios inerentes à condi-

ção da maternidade faziam parte da vida da mulher; segundo mostra 

o depoimento de uma avó: 

- "Naquela época, amarrava-se opei to bem apertado e a-

guentava.,..se a dor, .. "(G.H. Avó classe média). 

o que mostra que a sociedade impõe ao indivíduo um uso rigorosa .,.. 

mente determinado do seu corpo incluindo naturalmente a percepção 

da dor. 'Segundo José Carlos Rodrigues, 

"ê a sociedade em sua globalidade e cada fragmento da so 
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ciedade em particular que decidem o ideal intelectual , 
afetivo, moral ou físico que a educação deve implementar 
não indivíduos a socializar. E claro que existem certos 
comportamentos que estarão presentes em todos os seres 
humanos independente da classe social, mas a cada umadas 
motivações biológicas, a cultura atribui uma significa
ção especial em detrimento da qual, assumira certos com
portamentos e atitudes e desprezará outras" (Rodrigues , 
J.C., 1983, p.4S). 

Acrescenta~íamos, que o corpo da mulher principalmente se 

torna cada vez mais carregado de conotações, liberado física e 

publicamente na moda, cultivado higienicamente,o .corpo da mulher 

se torna assim objeto de obsessão, e1egancia e cuidados. 

Um outro aspecto que aparece nos relatos das nutrizes de 

classe média em relação ao bico do seio, é o aspecto da limpeza , 

no sentido da ascepsia. A lavagem do seio, com "sabonetes medici-

nais", "bicarbonato de s5dio", "ãgua morna", "ãgua oxigenada",et~ 

faz desse momento fundamental, um momento ritualístico como é des 

crito pelas nutrizes estudadas, em que a limpeza do seio antes da 

criança mamar representa a despoluição do seio a fim de evitar a 

transmissão, pela mãe, de doenças à criança. Observa-se que nesse 

aspecto aparece novamente a relação com o próprio corpo definindo 

a relação com a amamentação. A limpeza do seio é vista pela nutriz 

de classe m€dia, como um ritual, um momento de passagem em que o 

seio deixa a condição de objeto sexual, para adquirir a condição 

de objeto maternal. 

A limpeza neste caso~ como prática higienista servirá ã 

mulher como instrumento, através do qual.~la se purifica" o seio 

deixa de ser visto com o erotismo que é peculiar às mulheres des-

se :segmento social, para ser visto simplesmente como seio mater-

nal. 
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Essa mudança, esse momento de passagem, esse ritual como 

foi descrito ê vivido pela mulher de classe média de forma ambi .... 

gua. Ao mesmo tempo que a idéia de ser mãe, é acompanhada da i-:

deia de dar o seio ao filho, a dificuldade de viver, essa mudan -

ça, através do seu próprio corpo, cria conflitos muitas vezes de-

finitivos no processo do aleitamento materno, muitas mulheres dei 

xam de amamentar seus filhos, amamentam por UM curto espaço de 

tempo, ou ainda, prolongam em demasia o tempo de amamentação. Um 

outro ponto que cabe ressaltar diz respeito à saída do leite,para 

todas as mulheres desse grupo, a saída do~ite é vinculada ã ne -

cessidade de uma preparação, que corresponde basicamente a trans-

formar o seio erotizado em seio maternal, ou seja criar um bico de 

seio anatomicamente ideal para amamentar. Como mostram os depoi -

mentos seguintes: 

"Fiz gin&stica pro bico do seio para facilitar. Quando 

nasceu, os três primeiros dias foi aquele sufoco •.. Eu 

não tive problema com o bico ... O nenem não era muito 

guloso" (A.B.H. Nutriz de classe media). 

- "O meu peito era normal não tinha problema de rachar , 

-essas coisas, acho que poderia criar bico, mas nao ama 

mentei mais tempo .•. " (T.H. Nutriz de classe media). 

Toda preparação do seio a que se referem as nutrizes de~ 

se grupo a higiene propriamente dita, corresponde a uma prepara -

ção da mulher para maternidade~ de um lado o uso do próprio cor 

po, de outro lado a medicina científica que do ponto de vista ide 

015gico exerce sobre aquele um controle quase abs6luto. A aproxi-

mação da realidade dessas mulheres, nos permitiu observar o quan~ 
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to elas se sentem agredic.as quando se vêem diante da possibilida-

de de amamentar seu filho. A~redida principalmente pelo filho que 

.fere seu corpo, e para quem ela não ,passa. de cqnal por onde o lei 

te sai, pela propria condição social de "mãe", tão bem: defendida 

pela medicina através das campanhas de aleitamento materno, que 

veicula, que o leite materno, pelo menos até 6 meses é indispens~ 

vel à criança, mas que ao mesmo tempo, diz que a mulher não está 

preparada para dar o leite, exiginco assim, que a mulher se modi

fique, modifique seus hábitos, crie novos hábitos para isso, e fi 

nalmente por um contexto cultural mais amplo que exige que a mu ... 

lher estabeleça uma relação com seu próprio corpo onde a higiene 

tem um significado organizador, A mulher precisa se recompor no 

sentido de se purificar afim de poder ocupar sua nova função ma-

terna. Como diz M. Douglas 

!tA sujeira'ê essencialmente desordem, nâo h~ SUjeIra ab
soluta; ela existe aos olhos de quem a vê. Se evitamos a 
sujeira não é por covardia, medo, nem receio ou terror di 
vino, tampouco ~ossas idéias sobre doenças explicam a g~ 
ma de nosso comportamento no limpar ou evitar a sujeira, 
A sujeira ofende a ordem. Eliminá-la não é um movimento 
negativo, mas um esforço positivo para organizar o ambi
ente" (Douglas, H., 1966, p.12). 

Não seria preciso ir muito longe para perceber o quanto 

a·cultura atua no que se refere ã relação dos indivIduos com seus 

corpos, e consequentemente com a higiene. Em diferentes segmentos 

da nossa sociedade, podemos verificar que a relação com a higiene 

muda de maneira significativa. Nos depoimentos das nutrizes de 

classe baixa, a preocupaçao com a limpeza do seio antes da criança 

mama;r não se evidencia. A limpezQ.r para esse grupo de nutrizes 

tem um sentido curativo corno mostra o seguinte relato: 
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"O bico do seio rachou todinho, eu nem ligava não pas

sava remêdio nem nada; só lavava com água morna.,," 

(L.M. Nutriz de classe baixa) • 

Esse fato entretanto, que se repete no discurso das avós, 

nos' remete a problemática higienista da medicina, 

A relação da mulher de classe mªdia com medicina é mui

to mais estreita do que a da mulher pobre ou a avó. Para mulheres 

de classes menos favorecidas, a solicitação do médico tem um sen

tido muito mais curativo do que preventivo. As mulheres de classe 

média, além disso, vão muito mais "a médicos" no perlodo de gest! 

ção do que a mulher pobre ou as avós, que nem iam, uma vez que não 

eram muito comuns exames pré-natais naquela época. Dessa forma, a 

influência de uma ideologia médico higienista não atinge da mesma 

forma todos os segmentos da sociedade. Esse aspecto é percebido 

inclusive na relação das classes sociais com a doença. Segundo 

Luc-Boltanski, os memb~os das classes superiores adotam em rela

ção'à'~oença uma atitude de previsão, seja porque buscam no pre -

sente os sinais precursores de doenças que ainda não se manifesta 

ram, seja porque se submetem a uma série de regras que visam pre

servá-los de serem atingidos pela doença. Os membros das classes 

superiores ou médias produzem um discurso est~reotipado sobre hi

giene e as regras do bom viver, enfatizando a boa alimentação, o 

cuidado com o corpo, etc. Enquanto os membros de classes inferio

res,desejam principalmente que o médico lhes administre remédios 

enérgico ou melhor, a tarefa do médico é dar~lhes remédios, reme

diar o mal de modo enérgico e quase instantaneo. Além disso, há o 

fato de que Çl. forma como as nutrizes de classe baixa e as nutri-
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zes de antigamente reinterpretam o discurso da medicipa está mui

to próximo de um sistema de crenças populares, do que um discurso 

. propriamente cientifico. Isso pode ser observado no depoimento à 

seguir: 

~ "Tive rachadura, "figo" que d& no peito da mâe, aI a 

gente lava e bota a criança pra mamar que sara ..• " 

(M.C. Nutriz de classe baixa). 

o discurso apresentado no depoimento acima" possui um sis 

tema de significado próprio e sô pode ser compreendido se anali -

sarmos dentro de um determinado contexto. Nocaso por exemplo da u 

tilização do termo "figo", caracterizando a alteração sofrida pelo 

seio durante a lactação, só aparece nos depoimentos de nutrizes 

de classe baixa e avós, o que nos leva a supor que uso de termos 

científicos dessa forma descompromissada como foi descrito, resu! 

ta da relação distanciada entre mAdicos e pacientes. Os m~dicos se 

comportam como se as pacientes fossem iniciadas nas regras de hi

giene,.não fornecendo entretanto informações mInimas para seu en

tendimento, resultando na deformação de termos ou seu uso de for

ma incQrreta, entretanto as consequencias da barreira linguística 

entre médicos e pacientes, não pára aí. 
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2. Alimentação 

Diferentemente das demais "categorias" levantadas ã par-

tir do discurso da mulher nutriz~ a alimentação se torna relevan

te por ser tratada de modo id~ntico pelos tr~s_grupbs estudados. 

Notou-se que todas as mulheres ouvidas, de urna forma ou 

de outra preocupam-se com a alimentação e apresentam urna dieta es 

pecifica que contêm basicamente os mesmos alimentos, (leite e de-

rivados, carnes e ovos, cerveja preta, legumes e frutas; canji-

ca), variando-se obviamente de acordo com a condição econômica da 

nutriz. Entretanto observa-se que o aspecto alimentar se apresen-

ta no seu discurso como um elemento estruturante da função "ama-

. mentação" , exatamente por sua característica ritualística. Procu

ramos então, & partir dessa categoria, analisar a correspond~ncia 

entre os alimentos permitidos durante o~período de amamentação e 

a própria natureza dessa ocasião ... Concordamos com J.C. Rodri-

gues quando diz: 

"Enganam-se' aqueles que pensam que o sistema gastro-in
testina1 é aquele por meio do qual o corpo se relaciona 
fundamentalmente com objetos. Na realidade, são as con
venções sociais que decidem o que é alimento, bem como 
quem pode. comer, o que, e quando" (1983, p.6S). 

Por outro lado, seria ingênuo entendermos esse proces-

so apenas sob o.ponto de vista fisiológico. O-fato do indivíduo 

sentir'fome; pela manhã, no horário do, almoço ou no horário do 

jantar, faz parte de um processo cultural, assim como a quantida-

de ou qualidade do que comemos, nesta situação 

"estaria sempre o homem em relaçao aos alimentos, volta!!. 
do a citar J.C. Rodrigues, independentemente das defini
ções culturais particulares; enquanto animais fazendo pa.!':. 
te da natureza mas enquanto seres humanos fazendo parte 
da cultura - nossa sobrevivência enquanto animais e en-
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q~anto homens, dependem da ingestão de alime~tos, sue 
sào propriamente elementos da natureza e da sobreviven
cia das categorias intelectuais com que pensamos o mun
do ,que pertence ao dom1nio da cul tur a II (1983, p. 69) . 

Neste contexto aparece o discurso da mulher nutriz, no que se re-

fere ao aspecto alimentar, independente dO'grupo social ou da i

dade, impregnado de um lado por um discurso científico e de outro 

lado, por um diséurso popular. No per!odo de lactação e preocupa

ção com alimentação g uma constante. Come-se para ter leite, para 

não afin~r o leite; assim como deixa-se de comer para não envene-

nar o leite, ou simplesmente mant~m-se a alimentação para garan-

tir um leite saudável, como mostra o seguinte quadro: 

Classe Média 

Comia muita verdura, 
legume, pouco açü
car,yogurte de ca
bra que é muito for-

.te (T.M.). 

Me enchia de liquido 
porque é bom para0 
leite, tomava muito 
leite "de vaca, água, 
cerveja preta, canja 
e canjica (e,M.). 

A minha doutora foi 
quem me orientou,die 
ta rica em legumes ---; 
ovos, carneJ leite e 
derivados (C.M.) • 

Classe Baixa 

Canjica com leite, 
açúcar e canela, o 
milho que é forte, 
e toda coisa for
te (J.M.). 

Eu comia muita fru
ta, muita verdura , 
que é bom para jun
tar leite, para ter 
leite forte (A.M.). 

Avós 

Não tive alimenta
ção específica, o 
que era antes de ser 
mãe continuou sendo, 
alimentação que foi 
boa até crescer,con 
tinuou sendo boa 
(E.M.). 

Quando sentia que o 
. leite era pouco, eu 
tomava canjica de 
milho, tudo que era 
bom eu fazia 
(M. R • M. ) • 

Meu falecido padras 
to trazia book malt 
(cerveja preta) ,mui 
ta canjica era bom 
para ter leite 
(G.M.). 

Observa-se no quadro acima, que o discurso da nutriz 
.. e 

basicamente o mesmo para qua,lquer dos grupos apresentados e pode-

mos notar que nessa situação estaremos falando de uma mesma mu-
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lher, submetida a determinadas regras alimentares e submetida aci 

ma de tudo a um sistema de crenças,que tem como elemento chave, a 

idéia de que "aquilo que entra pela boca da mae, sai através do 

leite e consequentemente, irá de uma forma ou de outra acompanhar 

a criança do seu nascimento at~ a morte", Encontramos dessa forma 

o mesmo alimento ora prescrito pelo médico no caso de algumas mu-

lheres de classe média, ora aconselhado por uma mulher mais velha 

e mais experiente no caso das nutrizes de classe baixa e de avós. 

Sabemos que a vida da mulher ~ marcada por per!odos, nos 

quais as.proibiçóes da cultura interferem nos hábitos de lazer, 

de trabalho e até mesmo no hábito alimentar. são chamados Tabus 

alimentares certas proibiçóes relativas à qlimentaçao principal-

mente as que dizem respeito ã mistura de certos alimentos, ao co~ 

sumo deles em certos períodos fisiológtcos, idades ou momentos da 

vida. A expressão "Tabus alimentares", todavia, está consagrada 

para indicar este genero de crendices (Teixeira F., 1971, p,191). 

Segundo Fausto Teixeira, as restrições "tabu" sao muito 

diferentes das proibições puramente morais ou religiosas. 

"Não emanam de nenhum mandamento divino, mas extraem de 
si(mesmas) sua autoridade. Os tabus ou interdições ali
mentares constituiram urna espgcie de policiamento moral 
que os proprietários mantinham para ·a defesa de seus 
bens (animais, produtos dos engenhos de açúcar,frutas , 
laticínios, etc.)seus fundamentos ,portanto, seriam econQ 
micos e não biol8gicos. Os senhores de engenho e os fa -
zendeiros em geral, fazendo crer aos escravos e depois 
aos moradores de suas terras que não se deve misturar n~ 
nhuma fruta com álcool, que melancia comida no~mato logo 
depois d~colhida di febre,que manga com leite e veneno, 
que laranja só deve ser comida de manhãzinha e outras a
firmaçoes do genero diminuiam ao extremo as possibilida
des de terem mais frutas apanhadas por eles com prejuf -
zos no seus rendimentos" (1971, p.193). 
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Registra o autor sua opiniao de que 

!tos tabus assim constituídos e propagados se tornaram 
verdadeir~s barreiras psico16gicas contra o uso das fru
tas: tão saudiveis e nutritivas, que longe de serem no
civas seriam de grande proveito para seus consumidores" 
(1971, p.19S). . 

A questao, entretanto, é que nenhuma teoria explicativa de tabus 

explica todos os tabus, principalmente no que diz respeito ã sua 

origem quase sempre nebulosa e enigmática; como explicar por exem 

pIo a interdição de alimentos somente ã mulheres, assim mesmo nao 

para todas,apenas as grávidas ou apenas em certos períodos fisio-

l6gicos como menstruação, ou ainda no per iodo de lactação. Neste 

caso poderíamos pensar at~ que ponto seria ade~uado falar-

mos em "tabus alimentares" para explicar porque a mulher que am~ 

menta, precisa ingerir determinados alimentos e não outros, no 

per iodo de amamentaçao ou no período que a antecede? O que ocorre 

entretanto, está mais próximo da idéia de "preceitos" do que "ta-

bus", no mesmo sentido .que coloca Marie Douglas, ao discutir as 

leis· dietéticas assim como sao prescritas no Novo Testamento 

"Se a interpretação proposta aos animais proíbidos está 
correta, as leis dietéticas teriam sido como signos que 
a cada momento inspiravam meditação sobre a unidade, pu
reza e perfeição a Deus. Pelas regras de evitação, ã 
santidade foi dada uma expressão física em cada encontro 
com o mundo animal e a cada refeiçãó. A observância das 
regras diet~ticas teriam então sido uma parte significati 
va do grande ato liturgico dereconhecimento e culto que 
culminava no sacrifício no templo" (1966, p.74). 

A santidade é unidade, integridade, perfeição do indiví

duo e da espécie. As regras dietéticas, apenas desenvolvem a met~ 

fora da santidade na mesma linha. Ao separar aquilo que é puro do 

que é ·impuro, o alimento limpo do não limpo, ao descriminar assim 



os alimentos, cria .... se regras de moralidade, que asseg1,lram a ordem 

cbrreta. A id@ia de santidade foi dada em express~o externa, flsi 

ca na totalidade do corpo visto como um perfeito recipiente. A to 

talidade ê também ampliada para significar integridade no contex-

to social. Baseado nos argumentos de M. Douglas em sua discussão 

sobre o Levl'.tico, encontramos uma espécie de provas para o signi-

ficado dos· preceitos referentes §s regras 'dietéticas encontradas 

no discurso das nutrizes, o modo como discriminam os alimentos a-

través de categorias tais como: bom x mal, rico x pobre e forte x 

fraco; nos revela a existência de uma estrutura segundo a qual as 

mulheres que amamentam (do grupo estudado) independente de clas-

ses sociais ou idade,estarão submetidas, no sentido de se torna 

rem fisicamente capazes de serem mães através da amamentação. A 

observância dessas regras dietêticas faz parte de um procedimento 

,que lhes assegura_a integridade física. Se pensarmos sob o ponto 

de, vista fisiológico,nenhum, desses alimentos discriminados são, 

na verdade, responsáveis pela produção do leite. Se isso aconte

cesse"como se explicaria o fato de que a mae subnutrida da Etió-

pia possa alimentar seu filho, neste sentido, qual seria a linha 

de demarcação entre a alimentação permitidos e aqueles não permi

tidos2 Como havíamos dito no início deste capítulo, a idéia de 

que aquilo que entra pela boca da mãe, sai através do leite e a-

tinge a criança estaria ligadoã idéia de contaminação, segundo 

diz Mary Douglas: 

ltAcontaminação nunca ~ um acontecimento isola~o, Ela s6 
pode ocorrer em vista de uma disposição sistematica de 

'idéias, Por esta razao, qualquer interpretação frag~ent! 
-ria das regras de poluição de uma cultura está destlnada 
a falhar. Pois o único modo no qual as idéias de poluição 
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fazem sentido ~ em referênc ia a uma estrutura total de 
pensamento cuj o ponto chave, lÍ1ni tes. linhas 'internas e 

. marginais, se relacionam por rituais de separação"(l966, 
·p.S7). 
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3. A Corporeidade 
( 

A postura assumida pelo presente trabalho é de a cultura 

elege um certo número de atributos que irão definir aquilo que a 

pessoa deve ser, tanto no ponto de vista moral, quanto no ponto 

de vista intelectual. Não estamos com isso, entretanto, negando 

a existência de motivações internas que certamente estariam agi~ 

do no sentido de levar o indivíduo a determinado tipo de atuação. 

Quando pedimos às mulheres ouvidas na presente pesquisa que nos 

falassem sobre sua experiência. com o corpo durante o período de 

amamentação, observamos que o seu relacionamento com este, explí-

cito nos depoimentos sobre a corporeidade, faz parte de um conju~ 

to de mensagens que expressam a natureza de um dado sistema so-

cial, ou seja, o corpo é construído .;por esse sistema social. A 

idéia de corpo para a mulher nutriz aparece muito ligada à "es-

t~tica" do seio, no sentido de bela forma dos seios, a mulher n~ 

triz n~o possui um corpo e sim um seio ao quai ela estende toda 

relação que já existia entre ela e seu corpo. Assim, de um ponto 

de vista sociológico a mulher não possuindo seu próprio corpo,não 

possuirá tampouco seu próprio seio . .Este é percebido apenas como 

um canal entre a criança e o leite. Nos depoimentos das nutri

zes de classe média por exemplo, essa relação com o corpo está 

muito ligada a dicotomia "mulher/mãe", como mostra o seguinte re-

lato: 

- tiA satisfação de amamentar sobrepõe a mulher, a mulher 

ficava fragilizada, maltratada. Por mais que você se 

emperequetasse toda quando tira o peito para fora pa~ 
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sa a ser mãe .•. " (A.M. Nutriz de classe média,32 anos). 

De um lado existe a dificuldade de ocupar a função mater 

na culturalmente estabelecida. Essa dificuldade, observada no pr~ 

prio grupo de classe média, se refere ao ato em si de amamentar, 

as mulheres desse grupo descrevem a experi~ncia de amamentar corno 

um·ato incomum em suas vidas e de difícil execução. Por outro la. 

do, existe a incompatibilidade de assumir a "função materna", a

mamentando o filho, é ao mesmo tempo desempenhar seu papel de mu

lher com os encargos necessârios. De uma forma ou de outra, no seu 

discurso, o seio esti sempre interferindo, no sentido de facili -

tar ou prejudicar seu desempenho.· 

- "Me tornei muito mais ciumenta, acho que o peito tem a 

ver com isso ... 1I (enquanto estava amamentando) 

Nutriz de classe mêdia, 29 anos). 

(W. M. 

"O meu corpo só melhorou·, eu não tinha seio nenhum ... 11 

(E. Nutriz dê classe média, 28 anos) . 

- "Eu não estou bem a par do meu corpo, quanto ao seio 

vou tomar injeção para secar o leite" (estava em fase 

de desmame para fazer uma viagem de reconciliação com 

o marido) . ( E.E. Nutriz de class~ média, 27 anos). 

o que fica claro neste contexto é o fato de que o corpo 

fica r~legado a um segundo plàno é o seio que neste período da 

vida da mulher carrega todas as conotaçóes. Inclusive pode-se ob 

servar que a opção de amamentar corresponde nesse grupo a um ape

lo "n~ttlralistall que, uma vez assumido, se opõe obviamente a arti 

ficialidade que seria por exemplo, a alternativa de não amamentar. 
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Essa discussão leva~nos a outra, que envolve os conceitos de natu 

reza e cultura, muito. bem colocqda por José ROdrigues ao discor~ 

rer·sobre apropriação cultural docorpo~ quando diz: 

"H~ na corporeidade humana e na natureza do homem, de mo~ 
do geral, segundo as leituras que delas fazem as socieda~ 
des, uma contradição fundamental~ a de ser o homem ao 
mesmo tempo um ser da natureza (isto 6 um animal) e algo 
diferente do animal (um ser cultural). Ao dicotomisar as~ 
sim o corpo, projetando~lhe a dualidade da estrutura, a 
sociedade faz reconhecer nele uma natureza dupla e digna 
quando controlada, e impura e degradante quando desviante 
e rebelde" (Rodrigues, J. 1983, p.166). 

o que corresponderia a dizer que a mulher estaria transgredindo a 

regra ao optar por não amamentar. Perguntamos às nutrizes de clas-

se baixa e as avós, ouvidas nesta pesquisa, o que elas pensam so -

bre mulheres que não amamentam,são unanimes em admitir que dessa 

forma estariam contrariando urna regra da natureza. Justificativas 

como: "m~do de deformar o seio ou dor no bico do seio" são descul-

pas dadas por aquelas mulheres que "egoisticamente" não se querem 

entregar totalmente a maternidade, segundo mostram depoimentos a 

seguir: 

"Você nao vê hoje em dia mulheres amamentando porque 

não querem deformar o corpo ... " (L.M. Nutriz de classe 

baixa, 38 anos). 

- liAs- mulheres hoje em dia não é dor nao, tem muita mae 

solteira que tem'~quela vaidade de não deformar o pei-

to, tem mui ta mulher cjue tem aquele luxo com o mar ido" 

(C.M. Nutriz av6 de classe baixa, 37 anos). 

Percebe-se que o cuidado com o corpo foge aos padrões des 
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ses grupos (nutrizes de classe baixa e av8s). Para essas mulheres 

o corpo é secundário tambªm'em outrosnlveis de suas vidas, uma 

vez que a 'função materna se sobrepõe deformç. marcante, Esse fato 

pode ser observado na relação dessqs mulheres com a sexualidade. 

Michel Foucault discute a problemiticada sexualidade nas rela -

ções de poder, Q reduçao do sexo à função reprodutiva e os objet~ 

vos visados em políticas sexuais concernentes à diferentes ida-

des e às classes sociais. Um aspecto a destacar-se em todo esse 

processo é a histerização da mulher 

"tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi ana -
lisado - qualificado e desqualificado - como corpo inte
gralmente saturado de sexualidade; pelo qual este corpo 
foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe se
ria intrínseca ao campo das prãticas mEdicas; pelo qual, 
enfim, foi posto em comunicação orgãnica com o corpo so
cial. 

A mãe, com sua imagem em negativo,que é a mulher nervo-
sa, constitui a forma mais visível dessa histerização" 
(Foucau1t, M. 1980, p.99). 

Acrescentaríamos que a r,elação que a mulher nutriz de clãs se bai

xá e avós mantém com a sexualidade, faz parte de uma ideologia ou 

melhor dizendo de uma estrat~gia ideol6gica que tem como objetivo 

assegurÇlr às mulheres desse grupo o lugar de "mãe", no 'sentido de 

que ã ela cabe sobretudo a função de alimentar o filho com seu 

corpo e despojar' esse corpo de qualquer outra 'prática que fuja à 

esse prop8sito. Dessa forma acreditamos que os processos econômi-

cos e as estruturas pol!ticas, encontram também na amamentação um 

instrumento de controle adequado e utila seus objetivos. 
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4. O Desmame 

O desmame tem sido para muitos teóricos do desenvolvime~ 

to, um tema de grande importância na constituição da personalida

de. Podemos encontrá-lo inclusive disposto dentro de uma aborda -

gem classificatória, como um mal desmame,um bom desmame ou ainda 

ideal.Alguns autores afirmam, que o desmame começa desde a primei 

ra mamada, como a psicanalista M. Klein. Ela considera que a cri-

ançaestá em constante estado de privação do seio, uma vez que, 

nunca tem a posse ininterrupta deste, mas acrescenta, o ponto cr~ 

cial do desmame é a.experiência real, ou seja, quando a criança 

é afastada definitivamente do seio oU .. mamadeira; já Ninnicott a

firma que o desejo de desmamar deve partir da mãe, essa deve ser 

corajosa o bastante, para suportar os ataques de cólera da crian

ça, assim como as "terríveis idéias" que a acompanham. Assim fica 

claro a importância do desmame, dentro de um ponto de vista teóii 

co, para o desensvolvimento da criança, a mae nesse caso tem a 

"função" de facilitar esse processo, de forma que proporcione ao 

filho um ambiente estável. Cabe ressaltar sue não foi possível en 

contrar publicação alguma, que enfocasse o desmame dentro de uma 

perspectiva da mulher, é a criança que vai se beneficiar com bom 

desmame ou ainda, caberão ã criança as sequelas de um mau desmame. 

Sabemos .também, que os prazos do. desmame variam enormemen 

te pelas diferentes culturas. Segundo J.C. Rodrigues, algumas cu! 

turas manipulam o prazo de desmame como instrumentos de controle 

da reprodução. O que vem confirmar, que a antropologia contribuiu 

bastante para se ter uma outra visão do desmame. Todo processo da 
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amamentação se modifica de cultura para cultura. Em algumas socie 

dades primitivas as mães não podem dar às crianças atenção impre~ 

cindível. Segundo Cora Dübois em seu comentário sobre o ciclo vi.,... 

tal dos Alorenses (habitantes de Alor, pequena ilha situada a uns 

960 kilômetros de Java) . 

"Antes que se tenha passado duas ~;manas ... do parto J a mãe 
'regressa ao trabalho nos campos, Ja que e responsavel pe 
la colheita de legumes, que é-a principal. Mas, geralmen 
te, a criança g alimentada por um substituto, a regularI 
dade da amamentação se interrompe.Ao entardecer, a mãe 
regressa, alimenta a criança e o acaricia e a criança se 
gue mamando cada vez que está inquieto" (Kardiner, A.-;-
1955, p.161). 

Percebe-se que o prazo entre uma mamada e outra, intercalada por 

outro tipo de alimentação não leva efetivamente ao desmame. As 

mães Alorenses desmamam seus filhos de maneira bastante peculiar, 

"As frustrações alimentícias à medida que a criança cres 
ce, vão aumentando. A mãe desmama a criança empurrando

. ou dando-lhe socos t Em algumas ocasiões, a mãe estimu
la deliberadamente ciúmes ao filho, dando de comer a ou
tra cr;i.ança" (Kardiner, A., 1955, p.162). 

Segundo Margareth Mead, em Samoa as maes para desmamar un 

tam seus seios com suco de limão, em Manus se envolvem as aureo-

las com pelo humano, os Omahas confiam seus filhos a urna mulher , 

ou parente que não tenha leite e ao ser devolvido ao lar passa a 

dormir com o pai. Os Zunis burlam dele e o fazem se envergonhar 

até que abandonem o hábito de mamar (Muchison, C. 1950, p.1151). 

Assim, dentro da nossa cultura, a idéia de desmame apa -

rece nos diferentes segmentos da sociedade, com peculiaridades pr~ 

pria!5l. O que nos leva a concluir, que-não podemos falar do desma-

me come sendo um acontecimento singular na vida da criança e da 
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mie. O desmame vai obedecer um padr~o cultural, onde a diferença 

de classe social, de idade e de acesso a informaç5es m~dicas, tem 

um peso determinante no sentido de modificar todo o seu signific~ 

do. Cabe ressaltar, que não estamos preocupados nesse momento, em 

saber o que significa o desmame para a criança, uma vez que, como 

dissemos no principio deste capítulo, já existem muitos trabalhos 

a esse respeito. Nosso propósito ~ descrever o que representa pa-

ra a mulher, desmamar seu filho e em que isso difere da mulher de 

classe média, para a mulher de classe baixa e avós (nutrizes de 

antigamente) . 

O aspecto fundamental, neste contexto, em relação ao de~ 

mame, está no próprio ato de desmamar, como mostra os depoimentos 

de outrizes pertencentes aos diferentes grupos: 

Classe Média Classe Baixa Avós 

O desmame foi automático Se eu pudesse dava Só deixei de ama-

quando o pediatra disse de mamar até tarde, mentar porque esta 

que ela tinha emagrecido. mas ele enjoou 10- va gráVida •.. (E.~.) 
, 

Quando ?esmamei achei ó- go ..• (R.M.) 

timo porque aí eu podia 

fazer regime •.• (T.M.) 

Eu só não sei como parar 

de amamentar (ê uma coi~ 

sa meio indefinida). Não 

tenho nenhuma informação 

à respeito ••• (A.B.M.) 

Ela largou o seio 

e ficou na chupe~ 

ta. " (L.M.) 

Meus filhos desma-

mavam por eles me~ 

mos mamavam o pei-

to e a comida até 

que enjoavam ••. 

(R.L. ~L) 
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Classe 1'1edia Cla.sse Baixa "Avós , ~ 

Estou querendo desmamar o O desmame eles mes s5 desmamava quan

André. O problema é a noi mos enjoaram... do enjoavam e di -

-te, nao quero me sep~ (J.M.) ziam ele já pode 

rar dele .. , (C,M.) tornar mamadeira,já 

sente fome .. , (A.M.) 

Para o grupo de nutrizes de classe media, o desmame e um 

processo ativo, o pr8prio discurso nas express6es "Eu desmamei"ou 

"estou querendo desmamar", nos dáa idéia de urna açio da mie, --e 

ela quem desmama ou deseja desmamar, é ela quem decide quando pa-

rar de amamentar, e esse momento está vinculado ao retorno ã seu 

~emprego", a seu "corpo", ã seu "regime". Cabe ressaltar que as 

nutrizes desse grupo amamentaram seus filhos por um período que 

varia de 15 dias a 18 meses. Parece dessa forma que a necessidade 

de desmamar ou o prazo para o desmame estão vinculado a uma neces-

Sidade da mulher nutriz desse-segmento, em dar prosseguimento a 

outras atividades em sua vida; encontramos depoimentos acerca do 

desmame nesse grupo, tais como: 

"Quando desmamei na hora eu senti o maior alivio ... 1I 

(E. M. ) 

- Quando desmamei achei 8timo porque pude fazer regime. 11 

(T.M. ) 

- "O desmame é esquisito, é triste ..• " (W.M.) 

O que vem demonstrar que a mulher se livrou de uma tare-

fa que exige tanto dela, que precisa ser interrompida para dar 

prosseguimento a outros projetos. A amamentação, assim como a gr~ 
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videz parR essRS r.mlheres ( . interrompe um: processo e o desmame si~ 

nifica pé\ra a mulh~ o rea.tamento desse processo, se para a cria~ 

ça significa "romper", para'a mãe significa "reatar" e tem umR im 

portância:vital, é nesse momento que ela Rvalia a própria materni 

dade porque ela terá o filho e a si própria, novamente; o que nao 

ocorre durante o perioc.o de amamentação,como mostra o testemunho 

a seguir: 

- "Estou querendo desmamar o André (2 anos) ... Porque eu 

pretendo viajar em fevereiro com ~meu marido. Nós ti-

vemos um problema, não foi coisa de separação não, mas 

ele acha que a culpa do André mamar até hoje é minha . 

Âs vezes ele me chama para sair e eu nao posso por ca~ 

sa do André. A amamentação prende muito porque você 

deixa de ir a varios lugares por causa do filho, eu 

não saio há 3 anos ... " (C.M.). 

-
Já nos referimos em outros capítulos anteriores, ã apro-

priação, pela cultura, do corpo da mulher com o objetivo de criar 

modos de procedimento, os quais, garantem que a mulher ocupe de~ 

terMinados lugares na sociedade. E'parece, que também o desmame ~ 

ferece condições de se analisar esse aspecto. Se analisarmos o de~ 

mame, corno é vivido pelas mulheres de classe baixa, assim corno as 

mulheres de antigamente, vamos perceber.como ele assume um signi-

ficado diferente, o que nos leva R crer, estaria subjulgado a uma 

ideologia que veicula uma outra funçao à mulher, diferente da mU-

lher de classe media para quem o desmame reata um processo. Para 

as mulheres pobres e avós, o desmame e vivido de form3. passiva, é 

a criança que não deseja mais o seio, é a criança que enjoa do 
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leite, a mulher nao provoca o desmame, pelo contrârio, uma vez mais 

ela se coloca disponivel ao filho, da mesma forma que se colocam 

disponIvel à vida. Porque à essas mulheres não é daco o direito de 

escolha, as mulheres de antigamente não se dava o direito de esco 

lher sequer o marido, ou quando desejariam se tornar mães, uma 

vez que elas não tinham acesso a outros meios que não àqueles em 

que viviam e muito menos acesso a informações que diziam respeito 

a seu corpo. As mulheres de classes baixas, nutrizes de hoje, de 

forma muito semelhante, têm acesso a informações, mas não tem 

meios de decodificá-las, dessa forma vão digerindo tudo, sem po

der separar o que é para o bem delas, e o que é contra elas. Para 

essas mulheres o desmame é vivido como algo natural, como se a mae 

não tivesse a menor participação, conforme expressam os testemu

nhos seguintes: 

- "Se eu pudesse dava maMar aele até tarde, mas ele en

joou logo .•• (R.M.) 

-'·Ele desmamou com 2 meses, nao fui eu que provoquei .•. 

mas eu trabalhava numa fábrica .•• (N.M.) 

Neste sentido, para essas mulheres o desmame tem o senti 

do de cumprimento do dever materno, significando para muitas mu

lheres desse grupo, estarem aptas à engravidar novamente, como re 

almente acontecia. Assim, se cumpriq a função reprodutora da mu

lher,não havendo espaço nem condições para outro papel social. 
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5. A Imagem da Criança 
'- , 

Segundo a perspectiva histórica de Jurandir Freire Cos-

ta, a necessidade de urna nova organização doméstica proposta pela 

higiene, deu a criança o lugar previlegiado que se manteve at~ ho 

je. Dentro dessa nova organização o lugar da criança que mama, ob 

viamente, também passou por uma redefinição. Amamentada hoje pela 

própria mãe, a criança e definida por ela segundo o espaço que 0-

cupa no seu universo ideológico. Acrescentaríamos ainda, segundo 

o sentido que possui, pa~a a nutriz, a amamentação. 

Encontramos no discurso das nutrizes ouvidas na presente 

pesquisa, um dado, que aqui chamamos de "imagem da criança", ou 

seja, o modo como a mulher descreve o filho que amamenta.Chegamos 

então a três tipos de criança: a criança que escravizai a criança 

que frustrai a criança que realiza. 

Cabe ressaltar, que nao podemos afirmar entretanto, que 

esses tipos pertencem a urna ou outra classe social, verificamos a 

penas, .que as nutrizes de classe média descrevem um tipo de cria:2. 

ça relativo à maneira corno elas se submetem a ideologia médica e 

que as nutrizes de classe baixa e nutrizes avós, outro, O que 

nos leva a concluir, que não se trata de urna questão de classes 

mas sim, de urna questão ideológica. 

5.1 - A Criança que Escraviza 

A julgar pelas descrições de algumas mulheres de classe 
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média, a criança que mama impoe ã mãe um tipo de Ilescravidão". Em

bora afirme sempre que a amamentação é importante para relação 

mãe e filho, por exemplo, a nutriz se declara "frágil" e "indefe

sa", chegando a abnegar de seus interesses em função do cumprime!:. 

to do "dever de ama~entarn. O que reitera a idéia de culpabilidade 

da mulher, em decorrência da influência dos higienistas, corno a

testam as seguintes passagens: 

- "Fui escrava dela durante um ano e nove meses. Eu me 

vi como o último recurso dela. Se tropeçava vinha cor

rendo pedir pra mamar. Tudo que ocorria pro lado dela, 

ela corria pro peito (A.M., Nutriz de classe média). 

- "Quanto as crianças, chega a um ponto que elas não vão 

ter nem o peito nem a mim. A amamentação não tira do 

corpo, tira da mente. Quando você faz algum tipo de 

exercício que usa a inteligência você fica cansada. A 

amamentação é assim, você fica mentalmente cansada. A 

longo prazo a criança se torna dependente, a criança fi 

ca agarrada ã mãe (E.M., Nutriz de classe média). 

Essa forma de abnegação da mulher que amamenta jústifica 

de certo modo a crença de que, segundo o "padrão de maternidade a 

tual" , a mae que não permite que o seu filho mame está sujeita a 

que se ponha em dúvida sua capacidade para maternidade do lado do 

filho, ·ede sua capacidade de ser "mulher", do lado do marido. 

O caso mais extremado 5 o de urna nutriz, que após dois 

filhos amamentados em um período de três anos, não sabia como des 

mamar o filho e resgatar o marido! 
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- "Estou querendo desmamar o A. (dois anos) ( o maior 

problema e à noite, eu não quero me separar dele ••. Pr~ 

tendo viajar em fevereiro com meu marido. Nós tivemos 

um problema, não foi coisa de separação não, mas ele 

acha que a culpa do A. mamar até hoje é minha ••• " (C. 

M. ) 

5.2 - A Criança que Frustra 

Um aspecto a ser comentado, é o fato de algumas mulheres 

de classe media não conseguirem levar a diante o aleitamento natu 

ralo O que segundo elas resulta em uma experiência "frustrante".A 

criança não consegue mamar durante o período de tempo considerado 

ideal, de acordo como padrão de maternidade. A causa, está quase 

sempre ligada à dor no bico do seio. A falta de experi.ência da 

mãe, aliada à ausência de ~poio cultural para construirem sua au

to-confiança, constitui um fator determinante no estado de "deses 

pero" que elas mergulham nesse período,segundo atestam os seguin

tes trechos: 

- "Minha filha sempre teve resfriado desde que nasceu,es 

se negócio de dizer que o leite imunisa contra resfria 

do, pelo menos comigo não deu certo. Ela não teve doen 

ça grave, mas foi sempre doentinha .•. foi quando o mé

dico achou melhor complementar com mamadeira, eu fi

quei desesperada, chorei muito. Senti como se quizes -

sem tirar minha filha de mim •.• " (E,M.) (Essa nutriz 

nao conseguiu amamentar mais que três meses, O lei te "em 
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pedrava" no seio l chegou a fazer uma mastite) • 

- "Acabou que dando mamadeira eu ainda tinha leite e ela 

não quis mais. Foi quando o médico achou que ela estava 

muito magra e mandou dar mamadeira. Ela mamou e dormiu 

nove horas seguidas. Quando o leite já tinha acabado 

ê que ela gostava de mamar, também eu sentia menos dor. 

Tive urna depressão muito forte. Aquilo tudo era muito 

desgastante (M.C.M.) (Essa nutriz amamentou pouco mais 

que 15 dias, não tinha bico de seio e não suportou o 

. 'oontato com a criança, usava um bico de seio plástico). 

5.3 - A Criança que Realiza a Mãe 

As crianças assim definidas, pelas nutrizes de classebai 

xa, crescem mais, são super sadias e deixam as mães tranquilas no 

sentido de saberem que vem delas o leite que as alimenta. 

Para essas mulheres a amamentação é urna consequência na-

tural no ciclo de suas vidas. Além disso, é um recurso certo, se-

guro, motivo de realização, conforme seus próprios depoimentos. 

"Quando ela nasceu eu pensei que ia deixar de gostar 

do zé. ~ uma emoção, uma coisa, çuando pega o peito 

pra mamar" (M.M.). 

- "Toda mulher tem que amamentar a criança, o mais imp0E. 

tante é "pegar ll o filho, depois vem o "nascer". Dar de 

mamar é necessário e completa" (M~N.) ~ 

l'ILlltICA 
fUNDACIO ...... 
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"A criança que mama acho que cresce mais, Tem menos pr~ 

blema de doença eu via, ele era muito miúdo quando 

nasceu, A gente amamentando o leite sai igual. Melhora 

em tudo, a gente se sente mais mãe ainda (A.M.) • 

.... "Achei legal amamentar, senti verdadeira mãe. Tinha o 

maior prazer em dar de mamar pra ele (J.A.). 

Para as mulheres de antigamente, as avós, a am,"imentação 

também leva à realização. O sacrifício da mãe ê recompensado pela 

possibilidade de ter filhos fortes e saudáveis sem entretanto, cog 

tar com a ajuda de um médico para orientá-las ou de uma tecnolo .... 

.gia, que segundo elas, facilita a vida da mulher de hoje. Essa 

id~ia de "sacrificar" a vida em prol da criação dos filhos, mani

fésta nas declarações das nutrizes av5,.está ligada à imagem da 

"grande mãe", anteriormente discutida no capítulo "Imagem c_e si". 

O filho para elas, é a meta a ser atingida. O ponto máximo da re~ 

lização como mulher, tudo mais, constitui o-meio através do qual 

tornarã possível concretizá-la . 

.... "Eu sempre dei de tudo à ela, quando era· pequena, eréi 

a mesma coisa" (P .. H., Avó de classe baixa), 

"Tudo é a criação, umá boa criação faz boas amizades 

Meus filhos são muito fortes, o último nasceu com seis 

quilos. Cada um tem seu modo de criar, eu acho que 

mãe deve fazer um sacrifício para amamentar o filho 

(E.M., Nutriz de classe média). 

a 

" 
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6. A Imagem de Si 

.As dificuldades encontradas pelas nutrizes em obter uma 

identidade própria enquanto mulheres que amamentam refletem, em 

nosso parecer, uma dificuldade maior já observada e descrita em 

trabalhos sobre a mulher anteriormente citadas. A quest~o do aban 

dono desenvolvida por Tania Salem em seu trabalho sobre mulheres 

faveladas (1975) revela a çontradição dessas mulheres em sobrevi-' 

verem ao abandono de seus maridos ou companheiros e, ao mesmo te~ 

po, possuirem urna auto-imagem construída e apoiada na fragilida -

de, passividade e impotência. Essa e também a postura do grupo 

Ceres, em seu trabalho sobre ~dentidade feminina (1981) no capít~ 

lo: "Tornar-se mulher" desenvolve a idéia de que a mulher conta a 

sua história deslocando seu papel de sujeito para o de objeto e 

ainda acrescenta que sua identidade e 'construída a partir de es

pectativas que lhe atribuem um papel complementar na cultura mas

culina, E finalmente, o modo corno Ver a Lucia Chahon denuncia a

traves de seu trabalho: liA mulher impura 11 (1982) a ambiguidade com 

que tratam as mulheres no judaísmo, ao mesmo tempo em que se dá 

grande importância à menstruação, ou seja, urna característica emi 

nentemente feminina, essa mesma característica ,vai ser usada para 

manter a mulher separada do seu conjuge, sua família e da própria 

sociedade para a qual ela é considerada UMa ,ameaça. O que observa 

mos no discurso de nossas informantes não é nada diferente disso-o 

A mulher com sua auto imagem deslocada, fragilizada e menospreza

da vive a amamentação como mais uma função a cumprir: 

- "Quando tira o peito para fora, passa a ser máe" (A.M. 
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Nutriz de classe m&dial ~ 

Esse tipo de postura observada nos relatos de várias nu

trizes de classe media reforça essa idéia, de modo que, diferente 

do que se afirma sobre o chamado "instinto materno" existe uma 

série de mecanismos canplexos que fazem com que a nutriz crie sua 

identidade de acordo com o grupo social a que pertence. Não pode-

mos falar, nesse caso, de uma identidade da mulher que amamenta 

sem levar em conta o aspecto sócio cultural circundante, Não era 

nosso'objetivo ã princípio procurar descrever a identidade da mu

lher nutriz, essa preocupação nasceu à medida em que ouvimos mu -

lheres de três grupos distintos, e em cadaum desses grupos, a atl 

tude diante da amamentação estava ligada 'a um fator diferente. As 

nutrizes de classe média por exemplo, admitem urna postura criti

ca em relaçao à amamentação adquirida a partir de um doutrinamento 

atr'avés de cursinhos preparatórios para maternidade, ou pesquisas 

em livros técnicos de medicina. Quanto mais dados puderem obter 

mais preparadas vão estar. ~ como se tivessem que aprender a se

rem mães, dessa forma criam uma série de expectativas que tornam 

a vivência da amamentação uma experiência muitas vezes frustran -

teso A relação mãe e filho, é a tônica de seu discurso, criam em 

torno do ato de amamentar a expectativa de uma experiência "pra

zeirosa" para mãe e criança e super valorizam o aspecto imunológl 

co do lei te materno, Postura' que mostra o quanto estão sujei tas aos 

conhecimentos médicos, resultqndo em um esvasiamento da própria 

imagem, como elas mesmas relatam: 

UMinha mãe me amamentou até os cinco anos, eu dizia que 

ia passa-la mas não tenho saGde para isso" (E.A,Nutriz 
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de classe média) • 

- "Eu amamento porque tenho leite, tenho leite,tenho que 

dar •.. " (W.M. Nutriz de classe m~dia). 

"A mae hoje em dia nio tem essa paci~ncia de perder 

tempo, a coisa acontecia naturalmente" (C.M. Nutriz de 

classe I!',~dia) • 

"s5 n~o sei quando vou parar ••. acho uma coisa meio in-

definida ... " (A.B.H. Nutriz de classe m~dia). 

A idéia de que a mae é passiva diante dos filhos que lhe 

sugam o lei te do seio, reflete a própria condiç~o da mulher de 

classe média transformando-se naquilo que se pode chamar de "escra 

va da ideologia médica". Como vimos na população estudada o fato 

de possuirem nível sócio cultural ~ais elevado, propicia uma rela-

ção mais estreita com os ditames do saber médico oficial, que as 

coloca na condição de "paciente consciente". Encontramos muitas 

nutriz~s' nesse grupo que não dão um passo sem consultarem seu guia 

médico, o que significa que elas nao possuem recursos próprios pa-

ra lidar com a maternidade ou pelo menos com a maternidade como 
~ 

e 

definida hoje. O que aqui chamamos de "recursos próprios" é algo 

que elas r~esmas descrevem como sendo· "um modo mais natural" de li-

dar com a amamentação sem a necessidade da interfer~ncia de um me-

dico: 

- liA mulher de antigamente amamentava o filho de uma for-

ma mais nutural, não havia questionamentos, amamenta-

va e pronto" (C.M. Nutriz de classe média) • 

Parece ent~o, que o excesso de informação ou de esclarecimento tor 
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na a mulher menos capacitada para ltdar com suas peculiaridades • 

Algo semelhante ocorre com as nutrizes de classe baixa, entretan"'" 

to para esse grupo onde a força do conhecimento comum tem grande 

peso a questão não parece t~o simples. 

Luc Boltansk~,afirma que jã nao podemos falar de um co -

nhecimento popular oriundo da prática do curanderismo como antiga-

mente, o que existe ~ o conhecimento familiar nada mais sendo 

que uma medicina imitativa, ou seja, a prática médica familiar sem 

nenhuma base de conhecimento propriamente dito, que torne 

vel sua explicação. Segundo esse mesmo pensamento temos que 

nutrizes de classe baixa se utilizam do mesmo saber médico 

as 

legal 

ou cientifico tão bem incorporado pelas nutrizes de classe média, 

o que muda é a maneira como esse grupo vai decodificar essa lin-

guagem cientifica. Deparamos então. aqui com o aspecto da lingua

gem. Sabemos que as mulheres pobres, tambéI!1. tem acesso às mesmas 

informações advindas do saber cientifico acerca da amamentação que 

mulheres de classe médiá. Seja por meio das próprias consultas de 

pré' natal, seja através das campanhas de incentivo ao aleitamen

to materno. Entretanto, elas se comportam diante dessa informação 

e desse saber estruturado de forma mais frouxa, uma vez que a es-

cravidão ideologica n~o é total. A relaç~o médico paciente nesse 

caso possui um distanciamento linguistico que não permite o enten 

dimento da linguagem, na melhor das hipóteses esta poderá apenas 

ser imitada. 

ItQuando a gente amamenta~ fica mais despreocupada, a 

gente sabe que a alimentação dele, fi a gente mesmo ••. " 

(L ,A. 
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~ "Acho bom que todas as mulheres fizessem feito eu, n~o 

morreria tanta criança no mundo ••. " (A,C 

- "Eu cumpri minha obrigação de mâe •.. " (T.C. 

Ve~se que a idéia de que a mãesalva a criança ao dar a 

ela seu leite, é um deslocamento do discurso médico científico que 

procura através das campanhas dê aleItamento ma ternÇ) , passar a infor 

mação de que ao amamentar, à mãe está imunisando seu filho de 

qualquer doença e assegurando alimentação perfeita pelo menos, a

té asseis meses de idade. O que para esse grupo é solução ideal, 

haja visto a sua condição econômica. As nutrizes desse grupo por 

sua vez, agarram-se ã possibilidade de poder criar seu filho ela 

mesma, já que nem sempre pode contar com a ajuda de um marido ou 

companheiro, mui to menos de um médico que a~atenda nesse sentido . 

Dessa forma, sua auto-imagem, é preenchida de um engrandecimento 

-da figura da mae~ 

Já o discurso das avos nos revela, sue as nutrizes daqu~ 

la época, de há quarenta anos atrás, tinham que ser mulheres "for 

tes", de "fibra", corno elas mesmas se definem, essa imagem está 

ligada °ao contexto social daquele tempo. Ao falarem de suas expe-

riências de amamentação, essas mulheres fazem questão de assegur~ 

rem, que diferente das mães de hoje, suas filhas e netas, não en-

contraram o conforto e a assistência técnica científica que hoje 

.são indispensáveis. 

Dessa forma tinham que contar com a rrópria força, com os 

prôprios recursos fisiológicos, psicológicos e praticos para ama 

mentar. 
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Não havia bicos de seios artificial ou técnicas especia

lizadas de atender mulheres com dificuldade nesse sentido, e médi 

co só era procurado para pesar e medir as crianças ou quando ti-

.nham alguma doença grave. Outro aspecto importante a se destacar 

aqui, é que em alguns depoimentos o discurso das avós se confun

dem com os das nutrizes de classe baixa, por possuirem um baixo 

poder aquisitivo e se expressarem como tal. Nesse caso, procura -

mos analisar a9ui,somente o discurso de informantes que se ex

pressam como avos = 

- "Não fui de tomar mingauzinho para ter leite. 1..s vezes 

nem era hora de mamar e o'peito já estava vazando .. , 

(M.M. Nutriz avó). 

- "Eu era do t~po damulher·de fibra como antigamente ... " 

(M.R. Nutriz av6). 

- "Quando criei meus filhos criei de forma diferente ... 

eu dava o peito e botava para dormir ... " (H.C. Nutriz 

avó) . 

"Eu me sentia bem, nao tinha tempo de sentir mau ... " 

(G.M. Nutriz avó). 

- "Esse negócio de ter leite é da natureza de mulher ... " 

(L.M. Nutriz avó). 

O discurso das nutrizes avós,passa a idéia que a mae, 

com seu leite, é auto suficiente. Segundo o ponto de vista de 

Boltanskt,essa auto suficiência no discurso das avós, está ligada 

ao fato, de que não havia naquele tempo outro discurso em relação 



58. 

ao corpo, o conhecimento cientifico era rapidamente incorporado ~ 

las classes populares. 

Queremos dizer com isso, que os elementos culturais tom~ 

dos da medicina científica eram integrados à cultura pré existen

te. A assimilação pelas classes populares dos conhecimentos médi

cos de classe só era possível através de toda uma série de trans

formações, que tinham como consequencia desbaratar o empréstimo 

ou mesmo desnaturá-Io. 

Se as classes populares hoje não podem apropriar-se de

les, é porque o respeito que tem pela ciencia, pelo médico e seu 

discurso, proibe-Ihes operar com toda candura essas reinterpreta

ç5es e, essas reformulaç5es que constituem, de carta maneira o 

preço da difusão. 

Além disso, a frequencia renovada ao consultório médico , 

que é hoje o principal difusor do conhecimento médico, proibe-lhes 

esquecer a existencia de um conhecimento médico legitimo, confun

dindo-se o respeito devido a ciência com o respeito devido ao mé

dico como representante da ciência, e das classes cultas. Assi!'l 

as nutrizes avós não se viam em conflito diante de um conhecimen

to científico, que ora se submete ora se rebela, como as nutrizes 

de classe média, nem precisam decodificá-lo no sentido de criar 

referências próprias como as nutrizes de classe baixa. Pode-se a

té mesmo concluir, que esse grupo estaria bem mais próximo de uma 

experiência natural de amamentação, uma vez: que, não se veem en

volvidas com outros fatores circundantes~ 

Amamentar para elas é "da natureza da mulher" tudo que 

possa surgir daI é "natural" e faz parte da maternidade. 



CONCLUSÃO 

A amamentação sempre foi um tema de grande relevância na 

teoria do desenvolvimento infantil, Em autores de formação psica-

nalítica aomo Melanie Klein, por exemplo, cabe às maes a respons~ 

bilidade de assegurar as condições ideais para o pleno desenvolvi 

mento da criança: 

"no mais primitivo estágio do desenvolvimento mental,to
do estímulo desagradável está aparentemente relacionado 
na fantasia do bebê com os seios "hostis" ou negadores; 
todo estímulo agradável, por outro lado, com os seios 
"bons" ou gratificantes" (Klein, M., 1973, p.38). 

Nessa ordem de idéias o seio pleno de leite pertence à criança e 

não à mãe. Foi exatamente esse' aspecto da amamentação que a prin-

cípio despertou nosso interesse. 

Jurandir F. costa, por exemplo, mostra que a amamentação 

no Brasil sofreu um processo radical de mudanças, em função de 

pressõ~s política-econ5mica-religios~ do Brasil co18nia, onde a 

mulher representava o instrumento segundo o qual se divulgava os 

novos costumes e comportamentos referentes a nova função materna. 

Ainda hoje, a mulher sofre diretamente o peso dessas pressões,que 

visam apesar de sua luta' por uma afirmação, recalcá-la. A mulher 

teve sua função de esposa e mãe reavaliada segundo os moldes de 

uma política de saúde, que através do discurso da medicina, passa-

va os ditames de um discurso de poder acima de tudo masculino. O 

homem, com· seu papel de "macho", resguardado pela Igreja e pelo 

Estado se tornou responsável pela mulher no sentido de garantir 

que ela nao se afastasse, sob nenhum pretexto, do seu papel de 



60. 

mae, Conseguiu-se assim, que a mulher se sentisse unic~mente res-

ponsávelpela criação dos filhos e nao intervisse em nenhum outro 

assunto fora do âmbito doméstico. 

~ interessante lembrar~ sue esse processo de redefinição 

do papel da mulher não se referia apenas à proteção da criança 

conforme Jurandir F. Costa 

"o prop6sito de converter as mulheres ao modelo de mãe 
amorosa alimentando o bebê era nítido. Fora dele parecia 
não haver escapatória ao comportamento social feminino . 
A mãe deveria amamentar compulsoriamente porque essa ta
refa, além de proteger a vida dos filhos, regulava a vi-
da da mulher" (Costa, 19 , p.258). 

Sugerindo assim urna estreita relação entre o comportame~ 

to de amamentar o filho e ainserçao da mulher no contexto social. 

Foi a medicina que através de sua política higiênica reduziu a 

mulher ·a esse estado de dependência que se observa até hoje. A me 

dicina, por meio do discurso científico estabelece urna relação de 

poder,- assegurada pela distância linguistica entre o paciente e o 

médico. A mulher, neste caso, é a maior vítima uma vez que, sao i 

números os momentos de suas vidas em que ela é considerada inca-

paz de ~idar com seu pr6prio corpo. 

"E o corpo, parece ser o motivo crucial da posição rele
gada da mulher dentro da cultura" (Chahon, 1982, p.87). 

Como foi mencionado no decorrer dessa pesquisa, nos dize 

res de JOs~ Carlos Rodrigues sobre a apropriação social do corpo: 

"ê a sociedade em sua global idade e cada fragmento em 
particular que decidem o ideal intelectual, afetivo, mo
ral, ou físico que a educação deve implementar nos indi
víduosa socializar" (p.45). 



Nestes termos, a amamentação assim como nos foi descrita nas his-

t6rias da vida das mulheres ouvida~ nessa pesquisa, forneceu cla

ra idéia'de como o contexto social pode interferir na maneira co-

mo a mulher amamenta seus filhos; como ela se alimenta, enquanto 

está amamentando; como os uesmama; como se relaciona com seu cor-

POi na imagem que ela tem de si e da criança e na relação com o 

.... . proprJ.:o selO. 

Todos esses aspectos fazem parte, segundo as próprias nu 

trizes, do processo do aleitamento materno. Cada nutriz dentro da 

classe social a que pertence, lida com esses aspectos de modo bas 

tante peculiar •. Assim, as nutrizes de classe média, herdeiras da 

mulher colonizada, conforme coloca a retrospectiva histórica de 

Jurandir F. Costa, vivem sob a dependência do discurso do médico, 

a quem delegam plenos poderes sobre seu comportamento. Conclui-se 

portanto,que tudo depende do modo como a mulher, na condição de 

,paciente,decodifica o discurso da medicina. Sabe-se que as mulhe 

res de classes inferiores· tem, logicamente, acesso a informação 

médica·mas, não possuem as mesmas condições para decodificar sua 

linguagem. ~ tamb~m o caso das mulheres de antigamente, as avos, 

que pos~uindo o mesmo discurso que as nutrizes de classe baixa, 

decodificam de forma semelhante a linguagem médico-cientifica. 

Assim podemos dizer que o seu discurso está mais pr6ximo 

de um conhecimento popular do que de um conhecimento científico.A 

esse respeito, é válido lembrar Luc Boltanski 

"de modo mais geral, tudo se passa como se a idéia, bas
tante difundida pelos médicos (e adotada por certos psi
cólogos), segundo a qual os doentes procuram transformar 
a relação puramente profissional do médico numa relação 



pessoal ou personalizada, fosse diversamente verdadeira 
conforme a clásse social do doente'! (Boltanski, L, 1984, 
p.S8}. 

A mulher que menstrua, que envelhece, que amamenta, de 

modo geral, até· há bem poucQ temro era vista dentro de um ponto 

de vista masculino, e no caso, .do nutrido, o que dificulta quando 

se·reporta ã bibliografia, o delineQmento de uma abordagem que e~ 

presse a realidade da mulher corno ela se apresenta. Deste modo, o 

presente trabalho pretende sensibilizar àqueles que se propõem di~ 

cutir a realidade da mulher nutriz, destacando que sua conclusão 

não significa o esgotamento do tema, urna' vez o interesse por um 

campo tão vasto como o da psicologia da mulher apenas se inicia • 

Acredita-se portanto, que qualquer pesquisa que busque compreen -

der a realidade do outro, deva caminhar na direção do significado 

antropológico e social. 
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