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RESUMO 

Experiências corporais durante a amamentação, quando associadas às 

representações sobre o corpo “mãe-mulher” e “mulher-mãe”, estão centradas 

na (re) construção da identidade, no desempenho dos papeis sociais 

assumidos, nas tensões, sentimentos e conflitos os quais permeiam a vida 

privada, íntima e social da mulher. Neste sentido, a amamentação é um 

fenômeno plural e quando compreendida apenas como um processo biológico 

e funcional , em relação ao sexo feminino, suas experiências tendem ser 

percebidas como um cumprimento do dever materno. Associações entre corpo 

e identidade fundam o gênero e os papéis mulher e mãe e podem interferir na 

amamentação. O estudo objetiva descrever o conteúdo das experiências 

corporais durante o aleitamento materno e as representações sobre o corpo: 

“mãe-mulher” ou “mulher-mãe”, bem como, compreender a partir do viés de 

gênero como ocorre a (re) construção da identidade. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, realizada em uma Unidade de Saúde da Família, no Município da 

região metropolitana de Curitiba, PR, com mulheres que estavam 

amamentando. Foram realizados dois tipos de entrevistas: individuais (n=09 

mulheres) e um grupo focal (n=04 mulheres), utilizando-se o mesmo roteiro de 

entrevistas, denominadas narrativas. As entrevistas ocorreram entre os meses 

de julho e agosto de 2016. Para a sistematização das falas das mulheres foi 

utilizada a Análise de Conteúdo, por análise temática. Verificou-se que o 

sucesso da amamentação fortalece o papel social de ser mãe, em que 

amamentar é percebido como um ato de amor, doação, abdicação, 

responsabilidade, comprometimento e zelo. Amamentar assegura um status de 

“supermãe” e cumprimento de um “dever sagrado”, e tal subjetividade é 

construída por um desejo social. O corpo da mulher que amamenta é marcado 

por um dilema de papéis e influenciado por normas sociais e pela objetificação. 

A maternidade e o cumprimento do dever sagrado se interligam, em que o 

sagrado permanece isolado do contato, pois o corpo materno passa a ser 

interditado e protegido do profano. Neste contexto, é fácil compreender a razão 

da dramatização social quando mulheres amamentam em público, uma vez 

que o corpo materno não pode ser identificado ao corpo sexualizado, tampouco 
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misturado ou integrado em espaços sociais considerados profanos. Conclui-se 

que amamentar é um fenômeno social multifacetado e complexo que envolve 

tensões, conflitos e emoções. Destacaram-se alguns pontos: primeiro que ao 

se tornar mãe, a mulher experimenta uma ruptura em relação à sua 

sexualidade; há perda de autonomia corporal, e finalmente que sua escolha 

pessoal e a forma como será desempenhado o papel de mãe (amamentar ou 

não) pode não coincidir com as expectativas sociais. 

 

Palavras chaves: experiência da amamentação; gênero, corpo; papéis 

sociais. 
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ABSTRACT 

Corporal experiences during breastfeeding, when associated with 

representations about the “mother-woman” and “woman-mother” body, are 

centered in the (re) construction of the identity, the performance of the assumed 

social roles, the tensions, feelings and conflicts which permeate the private, 

intimate and social life of women. In this sense, breastfeeding is a plural 

phenomenon and when understood only as a biological and functional process, 

to women, their experiences are perceived as the fulfillment of maternal duty. 

Associations between body and identity stablish the gender and the woman and 

mother roles and may interfere with breastfeeding. The study aims to describe 

the content of corporal experiences during breastfeeding and the 

representations about the body: "woman-mother" or "mother-woman", as well 

as to understand from the gender bias on how the (re) construction of the 

identity happen. This is a qualitative research carried out in a Family Health Unit 

in a city in the metropolitan region of Curitiba, PR, with women who were 

breastfeeding. Two types of interviews were conducted: individually (n = 09 

women) and a focus group (n = 04 women), the same interview scripts, called 

narratives, were used. The interviews took place between the months of July 

and August of 2016. For the systematization of the women's speech the 

Analysis of Content, with thematic analysis was used. It was verified that 

successful breastfeeding strengthens the social role of being a mother, in which 

breastfeeding is perceived as an act of love, giving, abdication, responsibility, 

commitment and zeal. Breastfeeding assures a status of "supermom" and the 

fulfillment of a "sacred duty", such subjectivity is built by a social desire. The 

body of the breastfeeding woman is marked by a dilemma of roles and is 

influenced by social rules and its objectification. The motherhood and the 

fulfillment of sacred duty are interconnect, in which the sacred remains isolated 

from contact, for the maternal body is now interdicted and protected from the 

profane. In this context, it is easy to comprehend the reason of the social drama 

when women breastfeed in public, since the maternal body cannot be identified 

with the sexualized body, nor mixed or integrated into social spaces considered 

profane. Breastfeeding is a multifaceted and complex social phenomenon 
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involving tensions, conflicts and emotions. Some points were highlighted: first, 

when becoming a mother, the woman experiences a rupture with her sexuality; 

there is loss of bodily autonomy, and finally her personal choice and how she 

will play the role of mother (breastfeed or not) may not concur with the social 

expectations. 

 

Key words: breastfeeding experience; gender, body; social roles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

Neste estudo não há pretensão em subestimar os avanços que a saúde e a 

nutrição têm alcançado sobre a importância e o incentivo ao aleitamento 

materno, mas propor um olhar diferenciado e social, para quiçá tornar-se uma 

ferramenta de reflexão sobre como é possível melhorar as ações, diálogos e 

políticas públicas direcionadas às mulheres, maternidade e amamentação, 

incluindo na pauta das políticas em saúde a escolha e a autonomia do corpo da 

mulher na maternidade.  

A experiência da amamentação versa sobre uma condição social da mulher 

de forma romantizada e, ao mesmo tempo objetificada, uma vez que é 

atravessada como um processo mecanizado, funcional e naturalizado para o 

cuidado do outro. (BEAUVOIR, 1967; BADINTER, 1985; MARTINS, 1998). É 

preciso desmistificar e colocar para refletir criticamente a respeito das 

dinâmicas que se estendem às mulheres na maternidade e durante a 

amamentação, bem como problematizar e compreender sua continuidade ou 

abandono.  

O ato de amamentar incorpora ideias, valores e simbologias relativas ao 

corpo feminino e à saúde e à doença, à construção e ao desempenho de 

papéis sociais além das interferências do discurso científico sobre os saberes e 

práticas em saúde. Visto desta forma, o fenômeno da amamentação reflete a 

diacronia, ou seja, constitui um conjunto de práticas sociais e ideias que se 

transformam historicamente. Considerar a amamentação como um fato social, 

requer que sejam agregadas outras posturas interpretativas ao fenômeno, 

especificamente, investigações no campo social acerca da agência (agency) e 

as motivações implicadas na ação social. (ALMEIDA, 1999; SOUZA, 2010; 

WITZEL; 2014). 
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Tratar o corpo da mulher e o corpo da mãe com olhares ampliados poderá 

permitir uma melhor compreensão sobre o seu mundo privado e íntimo e, 

consequentemente, a continuidade da amamentação ou o seu desmame. 

(CARNEIRO, 2014).  

A experiência materna pode refletir sociologicamente em cargas emocionais 

(aceitação, dificuldades, sofrimentos, abandono, continuidade) sobre o ato de 

amamentar, uma vez que, a partir da amamentação ocorrem, via de regra, as 

primeiras vivências da maternidade e o primeiro contato com o cuidado e a 

responsabilidade pela criança. (CARNEIRO, 2014).  

Durante a amamentação, a mulher experimenta sentimentos conflituosos, 

ideias e representações contraditórias que permeiam o seu desejo em 

amamentar, a permanência da amamentação, a sua relação com o bebê e com 

outros indivíduos próximos a ela. Tais sentimentos podem ser gerenciados pela 

mulher que desempenha papéis distintos, aqui representados pelo corpo 

mulher/mãe e mãe/mulher. (STRAUSS, 1999; LOURO, NECKEL, GOELLNER, 

2013). 

A decisão da mulher pela amamentação ou sua interrupção, está imbuída 

de conflitos e tensões entre papéis e refletem significados corporais e 

comportamentais. (GOMES, ALMEIDA, VAZ, 2009).  

Este estudo justifica-se pela necessidade de compreender e reconhecer o 

papel da “mulher-mãe”, “mãe-mulher”, como protagonista da amamentação, 

por meio da subjetividade feminina, já que anatômica, biológica e 

historicamente, é conferido a ela o papel da alimentação e a responsabilidade 

pelo cuidado da saúde da criança.  

É necessário problematizar a experiência da amamentação para uma nova 

forma de pensar, (des/re) construir e agir em relação às políticas e programas 

direcionados para as mulheres, para a maternidade e para a amamentação. 

Em se tratando de um fenômeno de natureza social, a decisão das mulheres e 

as práticas de aleitamento materno se ligam a uma combinação de fatores 
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objetivos (demográficos, sociais, educacionais e econômicos) como, por 

exemplo, renda, “estado civil”, número de filhos, tipo de ocupação e trabalho, 

reconhecidos como indicadores das condições de vida. (FINE, 2003; SOUZA, 

2010). 

Discursos oficiais estão direcionados nas questões orgânicas e mecânicas 

que cercam o corpo da mulher, e este corpo sendo um objeto a serviço de 

(para) outros. (BEAUVOIR, 1967; BADINTER, 1985). Historicamente, a 

maternidade suscita indagações associadas a gênero e a corpo, sob o ponto 

de vista social, mas também nas esferas individuais, privadas, íntimas e 

subjetivas as quais circundam a mulher. (BEAUVOIR, 1967; MARTINS, 1998; 

PERROT, 2003; HIRD, 2007). 

Estudiosos e pesquisadores, como Strauss (1999), Witzel (2014) e Santos, 

Diez e Santos (2015), são alguns dos autores que  auxiliaram neste estudo 

para problematizar e, consequentemente, provocar compreensão sobre a 

experiência do aleitamento em relação ao ato de amamentar (acerca de 

decisões e ponderações ao iniciar ou interromper o aleitamento materno, 

resiliências e aspectos representacionais), questionando as associações entre 

o comportamento materno e a percepção corporal como um dos aspectos 

motivacionais que podem interferir no processo do aleitamento e na sua 

duração.  

Neste sentido, esta dissertação está dividida em três seções, referencial 

teórico; método de pesquisa e resultados e discussão. 

A primeira seção é norteada pela pesquisa teórica alinhada a três eixos 

centrais, são eles, a produção de corpos para a maternidade: gênero e 

biopoder, a identidade na maternidade e o cuidado como tarefa feminina para a 

maternidade. 

 Na sequência é apresentado o método de pesquisa, o qual contempla a 

estrutura e os caminhos percorridos para se alcançar os resultados, sendo 

delineado pela pesquisa qualitativa de abordagem indutiva, descritiva, 
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interpretativa, realizada em mulheres adultas enquanto amamentavam. Na 

última seção são apresentados os resultados e a discussão dos mesmos, o 

qual  foi realizado por meio de sua interpretação sob uma perspectiva 

compreensivista e problematizadora.  

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: A EXPERIÊNCIA DA 
AMAMENTAÇÃO 

 

Em uma análise reflexiva sobre a (re) construção da identidade, em 

especial, da mulher na maternidade e, em face da experiência com a 

amamentação, o corpo é um vetor semântico, que media as interações sociais 

no mundo, os papéis sociais e a identidade do sujeito, aqui da mulher e mãe. O 

corpo remete e/ou representa as dimensões da responsabilidade pelo cuidado, 

através do dever materno, a natureza e a funcionalidade do ato de amamentar. 

As impressões corporais do corpo de mulher e mãe formam uma trama de 

significados subjetivos que atravessam simultaneamente o (in) consciente das 

mulheres à medida que estes interagem com o mundo, traduzidas em 

sentimentos, posturas, gestos e produção da aparência. (STRAUSS, 1999; 

PERROT, 2003; HIRD, 2007; BRETON, 2007; LOBO, 2008). 

O corpo é uma espécie de receptáculo para as impressões produzidas 

subjetivamente, no qual também se acomodam sentimentos, emoções e 

sentidos que são traduzidos em comportamentos, atitudes, gestos, sinais, ação 

e reação. (MERLEAU-PONTY, 1999). Assim, impressões corporais podem ser 

compreendidas como, marcas no corpo impressas sobre pressão, enquanto 

que pressão é um sinônimo que se refere à influência, (ou coação, ou força, ou 

violência), presentes historicamente das interações sociais. (BEAUVOIR, 1967; 

SCOTT, 1986; GOMES, ALMEIDA, & VAZ, 2009). 

Improvável compreender o corpo e suas impressões fora da cultura, uma 

vez que, nenhuma experiência corporal existe fora dos processos sociais e 

históricos de construção e significados. E toda postura naturalizada sobre um 
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gênero é baseada no determinismo biológico e, portanto, tratada como algo 

singular e excluído da ação humana. (SCOTT, 1986; MARTINS, 1998). 

Não se trata de uma negação da materialidade e de corpos sexuados, mas 

propor a reflexão e problematização sobre o corpo, os processos de relações 

sociais. É fundamental compreender o corpo como instrumento norteador das 

diferenças sociais, que respondem a explicações do modo de vida, dos 

comportamentos e das motivações para o funcionamento do que corresponde 

ao corpo biológico, especialmente o que diz respeito ao corpo produzido para a 

maternidade, a identidade feminina e, finalmente a experiência da 

amamentação. (GOELLNER, 2003).  

Sob um olhar crítico, reflexivo e empático, em torno de gênero e a 

maternidade, questiona-se: “meu corpo é, e sempre será meu corpo, meu 

espaço, minha propriedade privada e íntima?” Não é de hoje que se 

reconhece a mulher e a beleza como associações da regulação social que 

incidem ao corpo feminino idealizado, objetificado e sexualizado, e 

historicamente delineadas como patrimônio social e cultural. De outro lado, a 

mulher na maternidade, cujo corpo é moralizado, preservado, “aprisionado”, 

para uma regulação de corpo social materno, em nome de um bem comum e 

ao mesmo tempo uma significação de um corpo sagrado. (NOVAES, 2011). 

A significação do corpo da mulher passa pela sexualização e objetificação 

em que beleza e jovialidade associam-se exprimindo um capital simbólico e 

estético. (PERROT, 2003; MACIEL, 2005). De outro lado, o controle sobre o 

corpo materno reflete o governo sobre a própria sociedade e por isso a sua 

contenção e separação no espaço privado. (BADINTER, 1985; FOUCAULT, 

1986).  

Essa separação do corpo que representa os papéis mulher - mãe gera 

conflitos internos por envolver a perda da autonomia corporal em que a mulher 

é impelida a escolher papéis (cuidar do corpo, manter-se atraente, ser 

independente, ativa profissionalmente ou então dedicar-se à maternidade e 
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responsabilizar-se pelo cuidado dos filhos). (BADINTER, 1985; BEAUVOIR, 

1989).  

O gênero feminino e a forma como o seu corpo tem sido tratado ao longo do 

tempo, dos papéis que ocupa no curso da vida, em especial a maternidade e a 

experiência da amamentação, trazem elementos socioculturais da realidade. É 

um espaço público regulado por normas e valores de ordem social, moral e 

científica. (NATIONS, 2002; LIMA, 2007; PERROT, 2003).  

Compreende-se que este estudo é de relevância social uma vez que 

contribui para o empoderamento da mulher na sociedade, no sentido da figura 

feminina possuir poder de fala, escuta e para compreensão da relação corpo- 

gênero-cuidado, assim como, propõe uma reflexão a respeito da emancipação 

da mulher, a fim de assumir o papel de sujeito que deseja ou não amamentar.  

Deste modo, o estudo propõe um convite à reflexão sobre a compreensão a 

respeito das experiências maternas sobre a amamentação, a luz da 

problematização do comportamento materno e sua percepção sobre o corpo, a 

identidade e os papéis sociais da mulher. Pretende dar visibilidade às 

experiências e aos significados socioculturais, que por sua vez, constituem 

uma matriz de saberes e práticas relativas ao aleitamento materno.  

Neste sentido, a pesquisa qualitativa é o recurso que possibilita o alcance 

de explicações mais profundas através do discurso de sujeitos. Ressalta-se 

que estudos com abordagem qualitativa visam a importância com a 

aproximação ao objeto de estudo, permite uma análise em profundidade das 

percepções e pensamentos empíricos sociais que imbrincam diretamente nas 

influências sociais sobre determinados comportamentos, respondendo lacunas 

que em algumas vezes, a pesquisa quantitativa não alcança. Estudos 

qualitativos (sociais) observa-se grande potencial para complementar, somar e 

abranger acerca de assuntos relativos às áreas da saúde, neste caso, a 

nutrição, uma vez que, não se pode falar da tríade homem-alimento-ambiente 

ou políticas sociais, até mesmo aspectos sensoriais, sem adentrar, em 

profundidade, nas ciências humanas e sociais.  
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O que motiva as pessoas na escolha de determinados alimentos, 

alimentação, comportamentos, modo de vida, não consegue ser respondida 

apenas em estudos quantitativos, não são suficientes ou eficientes para buscar 

certas respostas ou mesmo compreendê-las.  

A produção de discursos livres e que possam representar uma realidade 

social, marcada por experiências de vida, íntima e ao mesmo tempo pública é o 

que motivou a procura e a exploração do tema proposto por esta pesquisadora. 

Assim sendo, é primordial a realização de pesquisas qualitativas, 

especialmente na área de alimentação e nutrição, com a finalidade de refletir 

sobre como os mecanismos sociais operam, e neste estudo, no 

comportamento materno em relação à amamentação. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 Descrever o conteúdo das experiências corporais durante o aleitamento 

materno e as representações sobre o corpo “mãe-mulher” ou “mulher-

mãe”. 

 Compreender a partir do viés de gênero como ocorre a (re) construção 

da identidade. 



22 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PRODUÇÃO DE CORPOS PARA A MATERNIDADE: GÊNERO E 
BIOPODER 

 

A relação que se faz da mulher na maternidade e na amamentação, carrega 

uma significação social, cujos olhares e sentidos interferem sobre suas ações, 

movimentos e comportamentos, ou seja, o quanto a mulher é capaz de 

negociar decisões e ações, a respeito da sua liberdade, privacidade e 

intimidade, sobre o seu corpo, bem como sobre os espaços que circula e, 

concomitantemente, sobre a forma como a mulher na maternidade pode 

assimilar (ou deixar de assumir) algum papel no mundo social. (CARNEIRO, 

2014). 

Neste contexto, se considera que as relações de poder imbricam nas 

questões de homem e mulher. Para Scott (1986), gênero é expresso em um 

universo simbólico e organizado, visto como uma percepção sobre as 

diferenças sexuais, dicotômica e reducionista entre corpos e sexos e 

hierarquizado nas relações sociais e culturais.  

A discussão de gênero é importante para compreender a trajetória social 

dos sujeitos, mapeia lugares, posições e papéis que ocupam na sociedade sob 

uma perspectiva das relações de poder. (GOELLNER, 2003).  

O sexo é um termo restritamente utilizado para determinar uma 

diferenciação biológica entre o masculino e o feminino e, que não expressa, 

tampouco analisa a sua ordem social. Por outro lado, o termo gênero é 

aplicado para classificar sujeitos (ao longo de uma vida e de gerações), e é a 

partir das diferenças sexuais que há a construção de processos e práticas 

sociais que norteiam a identidade, o uso do corpo, e dos espaços que ele 

ocupa. Gênero busca ainda, uma distinção pela segregação de corpos 

biológicos marcados historicamente, socialmente e culturalmente. (MARTINS, 

1998; LOURO, NECKEL, & GOELLNER, 2013). 
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No campo da sexualidade, o constructo sobre gênero feminino revelado em 

corpos de mulher e materno são marcados por corpos subjugados. O corpo de 

mulher é visto e sentido como objeto e produto para o consumo. Sob o advento 

de uma sociedade capitalista, a qual constrói e produz um corpo idealizado, 

projetado, modelado e padronizado, a partir de um corpo natural desvalorizado, 

este passa a ser esculpido e dissecado em prol de uma estética feminina 

sexualizada. Tal comportamento social pressiona a mulher a seguir esse 

padrão estético corporal produzindo uma forte influência em sua vida, e um 

possível conflito na maternidade. (NOVAES, 2011; LOURO, NECKEL, & 

GOELLNER, 2013; CARNEIRO, 2014; WITZEL, 2014; SOARES, KANEKO, & 

GLEYSE, 2015). 

Na sociedade ocidental, parece que a objetificação do corpo feminino 

idealizado, assujeitado aos padrões corporais, visualizam um corpo cujos 

adjetivos de beleza e jovialidade seguem lado a lado e, aparece em grande 

intensidade. Ideias pré-concebidas para a sexualidade e sexualização da 

mulher circulam socialmente na composição corporal e na construção de uma 

imagem corporal feminina. (PERROT, 2003; MACIEL, 2005; RODRIGUES J., 

2006; DAMASCENO, 2006; SCATOLIN, 2012; LOURO, NECKEL, & 

GOELLNER, 2013; CARNEIRO, 2014; SANTOS, DIEZ, & SANTOS, 2015). 

Parecem fazer parte do cotidiano do feminino e ao longo de sua vida e, 

portanto impactantes durante a maternidade. Esta sexualização 

exacerbada é para qual propósito? Para que e para quem? Seriam estas 

formas de controle do corpo? 

Nesse sentido, o controle do corpo está associado ao poder, que pode ser 

percebido quando existe relação de poder entre homem e mulher (forte e fraco 

racional e emotivo). Tais ordens disciplinares, regidas por instituições (escolas, 

hospitais, ciências, igrejas, prisões, governos) surgem em nossa sociedade a 

fim de controlar e padronizar a vida humana centrada em uma ordem social, 

para sociedade patriarcal e centralização de poder. (FOUCAULT, 2004). 

O controle do corpo também envolve as relações sexuais, econômicas e 

cognitivas, de tal modo que o poder disciplina o corpo, contêm seus 
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movimentos, comportamentos e atitudes, que possam ser interpretados como 

desviantes, imorais, (in) apropriados. (GUZMÁN, 2006; WITZEL, 2014). 

O corpo feminino está presente em todos os elementos sociais e culturais 

(pinturas, gravuras, esculturas, óperas, poesias...) retrata um ponto de vista da 

realidade subjetiva, contada, em sua maioria, por homens. O corpo da mulher é 

considerado um bem comum, um patrimônio de ordem social, e que por muitas 

vezes tenha sido retratado como um objeto que deve ser privado, oculto, 

contido, preservado e, portanto, regulado por normas e valores de ordem 

social, moral, biopolítica, científica e estética. A produção de corpos femininos 

parece ser uma produção para o encanto masculino e, simultaneamente pode 

ser regulada em prol a uma ordem social. (BADINTER, 1985; PERROT, 2003; 

MACIEL, 2005). 

O Estado e instituições exercem a função de governo (controle, direção, 

condução), -, do corpo feminino pela maternidade (de forma que se conduz as 

coisas, os objetos e os sujeitos segundo seus propósitos). (FOUCAULT, 1986).  

Assumindo estas refexões para pensar a condição feminina, reflete ainda, 

nos espaços e comportamentos que esta mulher deverá circular e assumir para 

tornar-se boa mãe, os quais, são construídos socialmente por meio da 

normalização e normatização, estabelecidos ao longo da vida da mulher que 

transcende por gerações. O biopoder pressupõe a introjeção de normas e 

valores sociais atravessando questões de gênero, e centralizados no cuidado à 

saúde, no cuidado do outro (para o outro). (FOUCAULT, 2004; 2005). 

Estudiosos, como Émile Rousseau, em 1792, e mais tarde (século XX), 

Philippe Aries na década de 70 e Foucault em 1986, referiram que a mulher 

assume o papel de eixo central da estrutura familiar, mas, sobretudo, ela é 

considerada um verdadeiro paradigma. Reconhece-se nela forte influencia 

sobre o comportamento familiar atribuindo à mulher instruções para 

subserviência a sacrifícios. Surgem ao longo de anos, compêndios de 

puericultura que irão orientar a população feminina para o papel de “super 

mãe”. (LIMA, 2007). 
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A mulher na maternidade, passa a assumir valores sociais que simbolizam 

o corpo sagrado, por isso é contido, isolado, protegido, coberto, preservado, 

oculto, o que por sua vez, causa  certo desconforto em relação a sua 

sexualidade. É através da maternidade que a mulher apresenta um significado 

simbólico profundo e social, que se reconhece na  mulher a origem e a 

evolução natural da sociedade. (GOMES, I., ALMEIDA, F., & VAZ, A. 2009). 

Os constructos “mulher-mãe” “mãe-mulher” (Grifo Meu) se diferenciam a 

partir das idealizações dos modelos de corpos sociais, um corpo de mulher, 

pré-estabelecido e moldado através da estética, jovialidade e sensualidade 

feminina, e, um corpo materno contido e coberto, em razão da moralidade 

instituída por um dever social amoroso. Na maternidade esses modelos de 

corpos, mulher e mãe, podem surgir no momento em que houver conflitos entre 

o social e a subjetividade feminina. (MARTINS, 1998; DHOQUOIS, 2003; 

PERROT, 2003; CARNEIRO, 2014) 

Tais modelos de corpos sugerem uma mudança de comportamento e de 

auto-imagem para uma reconstrução de identidade, norteada por uma ordem 

social de modulação de corpos por meio de gestos, atitudes e 

comportamentos, ajustados para a constituição de um patrimônio social pré-

definido. (BEAUVOIR, 1967; BADINTER, 1985; RODRIGUES J. 2006; HIRD, 

2007;). 

Simone de Beauvoir, (1949), em sua obra “O segundo sexo”, afirma que as 

relações de maternidade são uma espécie de transição unilateral de mãe para 

filho, “[...] elas são pura renúncia, generosidade absoluta, todo seu calor vivo é 

dedicado ao filho. (p. 262). E ainda, (...) a verdadeira mulher é a que se aceita 

como Outro.” Tais afirmativas consistem na generosidade do corpo materno, se 

render ao desejo e dependência do outro, em nome do amor e da felicidade do 

(para o) outro. (p. 307). E, Hird (2007) complementa que a maternidade está 

caracterizada pela subjetividade, em um sistema de doação e entrega da 

mulher, em que o Outro (a quem a mulher dedica seu tempo ao cuidado) pode 

reivindicá-la para si. 
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Esse dualismo procura hierarquizar as relações entre os sexos e os 

poderes entre eles. (BADINTER, 1985; GOMES, ALMEIDA, & VAZ, 2009; 

SOARES, KANEKO, & GLEYSE, 2015). 

Badinter (2005), faz uma reflexão crítica sobre o título da obra “O Segundo 

Sexo”, de Simone de Beauvoir, o feminino é o “segundo sexo”, sujeito inferior a 

outro, uma vez que não é posto nem como primeiro, tampouco em igualdade 

ao masculino (com a secularização da inferioridade de gênero e subserviência 

do corpo, seja pela sua objetificação, seja através do controle e contenção 

durante (e para) a maternidade.  

Para Anthony Giddens, (1997), não existe uma transformação única e 

isolada do corpo, (seja por meio de mudanças nas circunferencias corporais ou 

cirúrgicas), mas há uma mudança  de pensamentos, condutas, em que o 

sujeito (mulher e mãe), busca transformar o seu modo de ser para viver 

socialmente. A vida é uma obra construída pelo sujeito, porém baseada nos 

critérios e valores que este sujeito recebe da sociedade. O corpo é a matéria 

(objeto) visível portador da identidade. 

O conhecimento do corpo depende da própria ação do corpo e é 

manifestado por gestos corporais, sensações ou sentidos, assim como por 

processos emocionais, que por sua vez, são propulsores de força e fonte de 

energia para a construção da imagem corporal. (SCHILDER, 1994). Ressalta-

se ainda, que a dinâmica do mundo social e da vida do sujeito está relacionada 

com as impressões pessoais, e desta forma, o corpo pode ser percebido como 

um receptáculo. (HIRD, 2007). 

 Para Merleau-Ponty (1991), o corpo não é apenas carne e matéria, 

pertence à subjetividade, é o objeto do sujeito, é o órgão extensivo que se 

comunica (dialoga) com o mundo, consciente e inconscientemente, através dos 

sentidos, sentimentos e expressões corporais, por isso, não é isolado, neutro 

ou somente biológico, é tambem sentimento, dramatização e 

espetacularização. 
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 A subjetivação é uma estratégia do poder sobre o indivíduo ou manobra de 

disciplinar o indivíduo ou coletivo (homens, mulheres, mães e crianças), na 

medida em que cabe a cada sujeito efetuar determinadas ações sobre si, a fim 

de justificar a sua existência, a sua função (utilidade), a razão de ser e existir, 

na sociedade.  (FOUCAULT, 2004). E, Antony Giddens (1997) complementa 

que toda ação sobre os cuidados corporais que se desencadeiam sobre o 

corpo feminino e materno é concebida como postura de caráter político. 
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2.2 IDENTIDADE NA MATERNIDADE. 

 

 A compreensão  da identidade na maternidade foi baseada na obra 

Espelhos e Máscaras, de Anselm Leví Strauss (1999), o qual relaciona a 

identidade, com a classificação e nomeação dos sujeitos e a colocação de 

status para então o mesmo sujeito assumir papéis sociais. Ele ainda, explica 

como o self e o me podem trazer à tona aos próprios sujeitos e a quem os 

estuda, uma auto-avaliação e a revelação de si para a sociedade, ao menos ao 

que deseja mostrar.  

Para a reconstrução de uma identidade, é necessário, uma desconstrução 

de outra estabelecida anteriormente e não se pode mudar um sujeito sem que 

ele mude a imagem de si próprio. Com suporte de  autores como Simone de 

Beauvoir, Ana Paula Vosne Martins; Anselm Levi Strauss, Dhoquois, Michelle 

Perrot, Rodrigues, Carneiro: DHOQUOIS, 2003 RODRIGUES J. 2006; 

CARNEIRO, 2014), sob uma perspectiva de gênero, foi possível alinhar a 

identidade da mulher na maternidade e na experiência da amamentação. 

Segundo Strauss (1999), os nomes denominam uma distinção pela qual se 

identificam as pessoas, é (sendo), também, um recipiente que designa ou 

classifica as avaliações de quem as nomeou e segundo a forma como se é 

visto. Portanto, a identidade possui um vínculo indissolúvel entre a 

classificação e auto-imagem de si. É possível, através da identidade,  revelar e 

descobrir quem é, do que ela é feita, qual a sua classe e a qual modo pertence.  

A identidade possui uma intensa conexão com as relações e interações 

sociais. O seu conceito está fortemente ligado a alguma nomeação, um ato de 

classificação do eu e do outro e, toda tentativa de fixar a si e a outros por meio 

de uma ação, possui vínculo com a autoimagem e os sentimentos, a exemplo, 

imagem que se tem da natureza feminina coincidindo com a imagem idealizada 

para a maternidade. (STRAUSS, 1999). 
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Para a construção de uma identidade é preciso de uma ação para 

colocação de um status, quando se identifica um objeto para uma ação, a 

exemplo, como o útero está para a maternidade e os seios para a 

amamentação. A classificação do eu e do outro surge da ideia de que [...]  

“todo evento ou conjunto de expectativas com relação ao objeto, gera 

antecipação de valores apreciados para o objeto”, a exemplo, o corpo feminino 

projetado para reprodução da espécie humana e conferindo a ele o amor e a 

responsabilidade pelo cuidado. A classificação permite a ocorrência da ação ao 

que se supõe ser, e que também pode levar à mudanças no comportamento. 

(STRAUSS, 1999). 

A passagem de status é trazida por Strauss (1999, p. 108), para explicar 

como ocorre a mudança de identidade e os papéis sociais. Esclarece o autor 

sobre seu significado, [...]  “a medida que o sujeito assume um novo status 

novos comportamentos, atitudes e espaços irão surgindo, desta forma é um 

evento sequencial de movimento e se dá através de antecessores e 

sucessores, dando continuidade para a ação”.  

Ao abordar sobre status, Strauss (1999) sugere ser uma condição ou uma 

marcação de qualificações, títulos que muitas vezes assumem o lugar principal 

ao nome do sujeito, geralmente, as mulheres durante a maternidade passam a 

ser chamadas de mãe ou mãezinhas. 

Ainda, segundo Strauss (1999), status pode ser marcado por uma 

qualificação parcial ou total, mediante a adição de um título, um cargo, uma 

posição social ou uma condição social, algumas vezes, esse status também 

assume a posição principal ao nome. É pelo status que se busca fixar uma 

identidade, procura-se nomear (identificar um objeto) e classificar (nomear um 

objeto para uma ação) a si e a outros. Toda mudança de status indica um rito 

de passagem, uma transição, um fenômeno de transformação de si e das 

relações sociais, a exemplo, mudanças no ciclo da vida, “estado civil” (Grifo 

Meu), profissões e cargos. 
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A maternidade é um papel social pertencente a um gênero (o feminino), 

cuja passagem de status pode incidir em uma ruptura abrupta social e da 

sexualidade da mulher. (STRAUSS, 1999).  

Assim, é possível distinguir este mesmo gênero em dois modelos de 

corpos: um corpo de mulher e um corpo materno e, ao mesmo tempo, a 

passagem de status, de tal modo que pode indicar (ou forçar) para uma 

reconstrução de identidade, norteada por uma ordem social e modulação de 

corpos por meio de gestos, atitudes e comportamentos, ajustados para a 

constituição de um patrimônio social pré-definido. (BEAUVOIR, 1967; 

MARTINS, 1998; STRAUSS, 1999; DHOQUOIS, 2003; PERROT, 2003; 

RODRIGUES J. 2006; CARNEIRO, 2014). 

O fenômeno da maternidade, com o nascimento de um filho, determina que 

toda mulher assuma a responsabilidade pela vida da criança, passa a atentar 

por mudanças na identidade feminina, e está sujeita às mudanças que podem 

ocorrer dentro de seu contexto privado (nas relações pessoais) e no mundo 

social, nas quais está imersa. Com a reconstrução da identidade, a mulher ao 

tornar-se mãe, constrói a si própria, sua vida, seus relacionamentos, 

produzindo mudanças nos seus comportamentos e atitudes, refletidas no 

cumprimento de um “dever parental”. (STRAUSS, 1999). 

Para Strauss (1999), os valores adquiridos socialmente e culturalmente e o 

corpo feminino e o corpo materno constituem a sua avaliação. Tanto a fantasia 

quanto o imaginário e a idealização do corpo estão atrelados e regulados por 

uma ordem social, que afeta a (re)construção da identidade, do mesmo modo, 

que pode afetar o curso de interação entre os indivíduos, tendo em vista que 

para uma reconstrução é necessário uma desconstrução da identidade 

(quando há troca , substituições ou adoção de novos papéis). É o caso da 

maternidade, durante a experiência da amamentação, a mulher ao realizar a 

passagem de status, assumindo o papel de mãe depara-se com a aceitação da 

sua nova identidade ao olhar para o seu self e ao mesmo tempo o me.

 Strauss (1999) complementa que self, (p.50)  [...] “é o processo de 

examinar previamente”, algum comportamento, atitude, pensamento, é o 
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momento dos sujeitos julgarem seus próprios atos, sendo eles no passado ou 

no presente. O self refere-se à capacidade que o sujeito possui para um juízo 

de si próprio, uma (re) avaliação dos atos passados, um olhar para e sobre si 

mesmo.  Enquanto que o me, refere-se à forma como os selfs se movem 

continuamente para o futuro, que em parte pode não ter sido programado, o me 

é também um objeto, um mecanismo do sujeito  [...]  “conduzir suas decisões 

sobre seus atos, é o pensar em fazer melhor, proceder bem, fazer correções, 

ajustes, arrependimentos”. (p. 51). 

Enquanto que os me representam o objeto do sujeito (a ação ou ato do 

sujeito), que para Strauss (1999, p. 51), [...]  “move-se continuamente para o 

futuro que em parte não foi programado, assim emergem necessariamente 

novos eus e mes”, ou seja, refere-se a quais são os atos avaliadores e já 

avaliados. 

Para Strauss (1999), a auto-avaliação possibilita um sentido ao inesperado, 

a (re) descoberta de valores adquiridos. A reavaliação dos atos produz uma 

significação para a mudança de cursos, o surgimento de novos caminhos e o 

abandono de outros. 

Em uma perspectiva de pensar o corpo feminino e sua estética, a mulher, 

ao tornar-se mãe, procura comparar-se com outras mulheres (o self de si e de 

outros), para a colocação de um status (amamentação, nomeando como 

puérpera, nutriz, mãe), a partir de padrões corporais de referência e, com isso, 

modelos comportamentais. (STRAUSS, 1999). Assim, a auto-imagem é a 

impressão de sentidos e percepções de si e de outros, passível de ajustes, 

moldes, resultado de um processo interacional e associada à (re)significação 

de identidade para (re)construção de um corpo ideal (um corpo social). 

(PERROT, 2003; SANTOS, DIEZ, & SANTOS, 2015). 

Ainda, segundo Santos, Diez e Santos (2015), a auto-imagem decorre da 

(in) satisfação pessoal, o qual consiste na forma como a mulher na 

maternidade, sente ou percebe seu corpo em sintonia ou não, segundo os 

atributos e valores corporais apreciados pela sociedade. A auto-imagem é 
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construída a partir de padrões estéticos regulados, normatizados e 

generalizados para o corpo feminino.  

A insatisfação corporal é a percepção que a mulher na maternidade pode 

possuir sobre sua auto-imagem, quando está aquém dos padrões estéticos 

corporais pré definidos, quando a mulher não atende às expectivas sociais ou 

por ter que abrir mão destes padrões, em razão de um novo papel social 

adquirido. Obviamente, esse sentimento não é uma regra, uma vez que 

existem mulheres que quebram estes esteriótipos durante a maternidade, 

seguindo outros modelos como forma de aceitação e para a satisfação 

corporal. (SANTOS, DIEZ, SANTOS, 2015). 

A (re) construção da identidade e a reorganização da sua autoimagem, nos 

papéis “mulher-mãe”, “mãe-mulher” (Grifo Meu),, apropriam-se de fragmentos 

de corpos sociais, seja por imagens, memórias, vestuário. A mulher na 

maternidade pode manter alguns comportamentos e cuidados sobre seu corpo, 

seja por meio da identificação, influência ou modelação. Esses fragmentos são 

imagens, memória, pensamento e julgamento, sintetizando a ideologia do 

corpo. Seguindo nesta linha, a percepção corporal é a representação e ao 

mesmo tempo fenômeno das experiências visuais e táteis, sentidas e vividas 

pelo sujeito. (RODRIGUES, J., 2006; SCATOLIN, 2012; SANTOS; DIEZ, 

SANTOS; 2015). 

As dinâmicas sociais estão presentes no corpo idealizado, tendo em vista 

que as impressões que o sujeito tem acerca do mundo estão associadas a 

significados e impressões corporais. (GIDDENS, 1997; SANDRE-PEREIRA, 

2003; SCATOLIN, 2012). 

Nesta linha de pensamento, as emoções são traduzidas pelo corpo e toda 

angústia afeta a experiência da construção da autoimagem. A aceitação do 

corpo está relacionada em reconhecer e valorizar as sensações corporais, de 

forma a promover uma satisfação com o corpo (SCHILDER, 1994). Enquanto 

uma mulher que está satisfeita com seu corpo, pode aceitá-lo da forma como 

se apresenta, uma mulher insatisfeita com seu corpo e/ou com sua 
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autoimagem sente angústia e passa por conflitos internos. A identidade é 

construída a partir da autoimagem, e para uma reconstrução é necessário uma 

desconstrução da imagem anterior. (SCHILDER, 1994).  

Se corpo e imagem corporal possuem uma conexão para que ocorra 

uma (des/re)construção de identidade, em que ponto ou circunstância 

isso ocorre no corpo feminino? Tendo em vista que o corpo da mulher está 

historicamente marcado pelas imposições sociais, acerca de formas, cor de 

pele e estética e, portanto, é vista como um sujeito sexualizado, a mulher na 

maternidade pode ter sua sexualidade invisibilizada e contida, ela perde ou 

precisa abrir mão da sua autonomia (total ou parcialmente) e de seus desejos 

pessoais. A mulher pode tanto superar rapidamente essa mudança como 

também sentir que perdeu algo que lhe foi importante. Neste sentido, a 

maternidade e a amamentação podem desencadear tanto uma nova fase 

positiva e satisfatória quanto uma fase negativa e desoladora. (SANDRE-

PEREIRA, 2003; CARNEIRO, R. 2014).  

Neste sentido, durante o período da amamentação a mulher pode sofrer 

uma interdição sexual ou uma limitação sobre sua sexualidade e seu corpo 

passa a ser delimitado. Os seios da mulher, antes da maternidade, 

apresentavam uma finalidade e atribuição estética erotizada, estando, 

consequentemente, ligados à sexualidade. Na amamentação, os mesmos 

seios, passam a desempenhar a função de alimentar a criança. Portanto, o leite 

materno é uma substância produzida pelo corpo feminino para alimentar sendo 

representado como símbolo. (CARNEIRO, 2014).  

Em um estudo social de Sandre-Pereira (2003) o qual procura investigar a 

sexualidade da mulher na maternidade, revela que embora os seios femininos 

façam parte do ato sexual, durante a amamentação, pode haver uma 

delimitação das áreas eróticas para o sexo e outras temporariamente 

interditadas, conferindo sentimentos conflituosos. Em uma de suas conclusões 

encontradas no mesmo estudo, sugere que a mulher atribui a sua frustração, 

no plano sexual, à amamentação. A dimensão desse sentimento é dada na 
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medida em que a sexualidade pode ser importante em sua vida acarretando na 

continuidade ou abandono para a amamentação.  

De acordo com Strauss (1999, p. 54), [..] “um mundo problemático implica o 

perigo constante de perder o domínio de objetos nos quais fizemos grandes 

investimentos, os objetos que estamos fortemente envolvidos.” 

Desapossamento indica a perda de algo importante para si, um sinal de perigo, 

o que pode gerar uma contestação do novo status, portanto, antes de 

desapossar, o sujeito necessita reavaliar os novos atos. Na amamentação, o 

desapossamento pode ser atrelado a não identificação com o ato de 

amamentar pela mulher ou com a perda de seu corpo, sua autonomia, sua 

identidade, momento de perigo para a continuidade da amamentação. 

O fenômeno da amamentação, apresentado como símbolo sagrado e uma 

dádiva, atravessa para o feminino um sentido para existir, a razão de ser, em 

relação ao corpo, seios e leite materno, podendo possibilitar para certa 

privação em relação a sua sexualidade, mesmo que momentaneamente. 

(SANDRE-PEREIRA, 2003; RODRIGUES; QUEIROZ, 2005; MARTINS, 2012).  

Strauss (1999) reforça que a nomeação de um objeto (sejam os seios para 

a lactação ou amamentação, seja a mulher passando para ser nomeada como 

mãe, mãezinha, lactante ou nutriz) pode subsidiar um direcionamento para 

ação. Assim, durante a amamentação, a mulher é vista como sujeito que nutre, 

uma vez que a ela está associada à funcionalidade de alimento para o bebê. 

Este fato pode produzir tensões, conflitos sobre a reconstrução da sua 

identidade, através dos impactos corporais, juizos de valor, self. E com isso, 

ser uma das razões que ameaça a continuidade da amamentação, ou a sua 

interrupção precoce. De outro lado, espera-se também que esta mulher, possa 

decidir por si só, qual será a melhor forma de cuidar de seu filho e de que 

forma poderá gerenciar sua vida a partir da maternidade e da amamentação. 

(STRAUSS, 1999). 
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Nesta conjuntura, há um constante embaraço e colisão dos papéis de 

mulher e mãe, em razão da escolha de ora ser “boa mãe”, “boa esposa” e 

“mulher perfeita”  (Grifo Meu). De acordo com um estudo de Sandre-Pereira 

(2003), poucas mulheres continuam a amamentar contra a aceitação do 

marido, sendo que a rejeição do seu parceiro causa sentimento de desconforto, 

e, que a decisão pela amamentação é compreendida como desamor e 

separação física do seu companheiro. Por outro lado, a não amamentação 

pode gerar culpa em relação ao filho ou filha, sendo vista como uma falha na 

obrigação pelo cuidado da criança.  

As questões da sexualidade podem interferir no êxito da amamentação. 

Embora isto não apareça explicitamente, ou seja, compartilhado com os 

profissionais de saúde. A mulher que não amamenta é “rotulada” como incapaz 

de exercer a maternidade. (BADINTER, 1985; MARTINS, 1998; NOVAES, 

2011; LOURO, NECKEL, GOELLNER, 2013; SANTOS, DIEZ, SANTOS, 2015). 

A relação entre corpo e sexualidade, pode ser compreendida como o ser 

mulher, inclui sobremaneira grandes tensões e conflitos diante das dinâmicas e 

experiências vividas, podendo até caracterizar como um grande dilema 

existencial sobre a feminilidade e sobre o amor maternal. (BEAUVOIR, 1967; 

ALMEIDA, 1999; PERROT, 2003, DHOQUOIS, 2003; LOBO, 2008; LOURO, 

NECKEL, GOELLNER, 2013). 
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2.3 O CUIDADO COMO TAREFA FEMININA PARA A MATERNIDADE. 

 

 Para tratar sobre o cuidado como tarefa feminina e exclusiva da 

maternidade, buscou-se alinhar teorias e estudos com base em gênero, 

maternidade e feminilidade, traçando um paralelo e um viés sobre o dever 

materno, a dádiva, a romantização da maternidade e a responsabilidade pelo 

cuidado. 

O cuidado como labor é a ação ideal para definir a maternidade e a 

amamentação, nele estão imbuídas simbologias como: missão, dever moral e 

sagrado, requer habilidades consideradas natas como: delicadeza, atenção, 

zelo, doação e, portanto, se liga a feminilidade e ao papel da maternidade. 

(HIRD, 2007; GOMES, ALMEIDA & VAZ, 2009). De outro lado, o cuidado, 

sendo um dever social, uma obrigação da maternidade e para a amamentação, 

requer aptidão, deveres, responsabilidades, abdicação, doação, as quais 

extrapolam as dimensões genéticas, anatômicas, biológicas e fisiológicas. 

(BADINTER, 1985). 

É notório que há um reconhecimento social sobre a regulação e o 

ordenamento do cuidado como labor destinado para as mulheres. O cuidado 

com o outro no âmbito familiar (saúde, alimentação, higiene, educação) é uma 

ação humana historicamente naturalizada para o sexo feminino. E, consiste em 

significados de ordem afetiva (frustração, sofrimento, culpa, amor) que 

norteiam a obrigação (comprometimento, empenho, dever) e a 

responsabilidade (cargo, carga, culpa). A maternidade é um papel social 

alinhado automaticamente ao cuidado como obrigação e responsabilidade. 

Toda obrigação e responsabilidade determinam uma condição social, 

direcionam para um ordenamento que está marcado por sinais de controle e 

dominação. (TRONTO, 2007; CASALINI, 2010; SCATOLIN, 2012).  

O cuidado consiste em uma ação muito presente nos discursos biomédicos, 

sendo que, através dele justificam-se normatizações, controles sobre o 

comportamento, controle sobre o corpo, os espaços corporais e sociais. Na 
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maternidade o cuidado é referido constantemente para o outro, ou seja, o 

discurso biomédico sobre o cuidado da (para a) maternidade e amamentação é 

normatizado e centrado sobre o cuidado do bebê, enquanto que o cuidado da 

mulher aparece timidamente na maternidade e geralmente com a intenção do 

autocuidado como uma consequência para a saúde do bebê. (HIRD, 2007; 

GOMES, ALMEIDA, VAZ, 2009; CARNEIRO, 2014). 

A construção dos papéis mulher-mãe inicia a partir do (e para) o coletivo e, 

não o inverso. As decisões do eu, são fundamentadas sobre como agir e como 

ser, em razão das expectativas sociais e, considerando que quanto mais 

tradicional for a organização ou instituição, (a exemplo, a familiar), mais 

organizado, ordenado e controlado é o estilo de vida dos sujeitos pertencentes 

neste contexto. (FOUCAULT, 1986). 

 A família, segundo Foucault, (1998, p. 159) [...] é “um dever privado” 

pertencente ao matrimônio. O homem dirige a família, na ordem das relações e 

dos prazeres sexuais” ele exige uma exata ordem alinhada a uma simetria de 

[...] “domínio moral, de superioridade”. (p.173). Ao tratar sobre a mulher, o autor 

assinala, a posição que ela ocupa na sociedade, sendo que seu lugar se 

encontra passível ao seu status: 

“É relativo a mulher que se oferece entrega não somente seu corpo, mas as 

coisas ’relativas ao seu corpo’, aquelas que ela traz com ele.” (FOUCAULT, 

1998, p.28).  

A família, uma instituição hierarquizada cujos espaços e atribuições estão 

bem delimitados, o ambiente primário do cuidado e da transformação da 

humanidade, é o governo e ao mesmo tempo governada e onde se produz a 

privacidade, intimidade, subjetividade e individualidade na sociedade capitalista 

e patriarcal. (FOUCAULT, 1998). 

A relação entre o cuidado de si e a autonomia do corpo sugere uma 

reflexão sobre o quanto algumas sociedades valorizam a vida privada nas 

relações familiares, e que pode ser “cuidadosamente protegida e organizada”. 
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E através das relações  tambem é possível a obtenção (manutenção) da 

autonomia e do cuidado de si. (FOUCAULT, 1998, p.48) 

Versando as relações de poder entre os sexos feminino e masculino, há um 

governo para a subserviência da mulher e a maternidade, em que a 

preservação da sua privacidade, intimidade e individualidade, não são 

concedidas na mesma intensidade que a do homem, uma vez que, a sua 

imagem e o seu corpo são controlados e regulados socialmente, 

proporcionalmente, não sendo possível a plenitude para o exercício da 

autonomia e o cuidado de si. (BEAUVOIR, 1967; FOUCAULT, 1998). 

A mulher na maternidade perde seu direito de autonomia sobre o seu corpo 

e sua capacidade de decidir voluntariamente sobre tudo o que  de fato 

necessita ou deva suportar, embora não consiga reconhecer claramente este 

fenômeno. (BEAUVOIR, 1967; SOARES, KANEKO, GLEISE, 2015). 

Na maternidade, o auto-cuidado não aparece nos discursos sobre as 

necessidades e práticas femininas, ao contrário, o cuidado do outro, e para o 

outro marcam (são marcados?) intensamente, por meio de documentos, 

compêndios médicos e de puericultura, manuais e livros de normas.(ALMEIDA 

JÚNIOR, MURSSA, 1927; ALMEIDA, 1999; WITZEL, 2014; SANTIOS, DIEZ, 

SANTOS, 2015).  

Segundo documento publicado por Barsted e Pitanguy, (2011) na ONU 

Mulheres (2011), a universalização dos direitos humanos está pautada no 

consenso internacional cujos princípios devem avalizar e respeitar valores 

culturais, tradições, religiões (suas especificidades), mas, sobretudo garantir 

que os direitos se estendam a todos, considerando a presença das 

desigualdades sociais e de que as mulheres na maternidade tornam-se 

suscetíveis e com maior vulnerabilidade social. Nesta conjuntura, a 

universalidade não é uma essência absoluta, consiste em um processo de 

busca de procedimentos que viabilizem a diversidade. É somente na condição 

de uma mulher empoderada, capaz de lidar melhor com os conflitos que 



39 

 

existem em seu espaço social, que ela pode decidir se deseja ser mãe ou 

amamentar.  

Embora, em pleno século XXI, haja um reconhecimento sobre a mulher e o 

seu direito à liberdade e autonomia, seja para consentir, escolher, conceber ou 

não, e “do direito de dispor do próprio corpo” (SOARES, KANEKO, & GLEYSE, 

2015, pp.45), ainda é vista e sentida como um corpo a serviço do outro.Pois  as 

mulheres têm sido privadas, historicamente, do exercício pleno dos seus 

direitos nos diferentes espaços, em especial, no contexto da vida familiar (vida 

privada), pois Para Michel Foucault (2004, p. 347), a autonomia dos sujeitos 

(mulher e mãe) é uma forma de se pensar e olhar sobre a política da escolha: 

 

“quanto ao estilo de vida, instrumentaliza os sujeitos para uma 

capacidade crítica para o agir que o desobstrui, em princípio, de uma 

postura de submissão perante os processos mercantis ou seus 

discursos oficiais de tudo que possa ser apresentado como universal, 

necessário, obrigatório; e a sua capacidade de não ser excessivamente 

governado.” 

 

Há que se considerar que o desejo ou não pela maternidade e a 

amamentação, podem ser marcados pela vivencia, aprendizado prévio da 

mulher ou também pelo fato dela não se identificar, não aceitar e não assumir 

para si essa expectativa. O modo de vida, os comportamentos, atitudes e 

gestos corporais para a maternidade, podem lhe gerar sentimentos negativos 

(sofrimentos, frustração, angustia, irritação, tristeza, dor mental, emocional e 

física). (SANTOS, DIEZ, SANTOS, 2015). 

Por fim, a maternidade e a experiência da amamentação integram uma 

pluralidade multifacetada a qual tece uma trama de significados e simbologias 

que permeiam a produção de corpos femininos, um de mulher e outro materno, 

estabelecidos socialmente e historicamente para o seu governo e controle, 
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construídos a partir de expectativas e idealizações sociais que exercem forte 

influências sobre a (des/re) construção da identidade de mulher e materna.  

Continuamente, a identidade é dependente da imagem corporal e 

estabelecida segundo papéis sociais assumidos, ora “mulher mãe”, ora "mãe 

mulher” (Grifo Meu). Permeia, tambem, não somente as questões de corpo, 

mas de corporalidade, as quais podem nortear as relações entre 

responsabilidade sobre o cuidado do outro e dever materno. Da mesma forma, 

propulssionar conflitos e tensões emocionais a ponto de afetar a autonomia de 

corpo e a capacidade de escolhas sobre a continuidade ou não da 

amamentação.  

Da mesma forma, o julgamento que se faz em torno da maternidade e do 

fenômeno da amamentação, com base nas idealizações sociais, na subjugação 

do corpo feminino, nos espaços definidos para cada papel ocupar e, na 

pressão que mulheres possam sentir sobre a não identificação ou a imposição 

do dever materno e sua romantização, a fim de compreender uma perspectiva 

de gênero-corpo-identidade requer uma análise interpretativa, reflexiva e crítica 

através de um estudo qualitativo. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO  

 

Trata-se de uma pesquisa social qualitativa com abordagem indutiva, 

descritiva, interpretativa sobre a experiência de mulheres na maternidade. 

Foi empregada a observação participante associada à entrevistas 

individuais e grupo focal. Ambas as entrevistas foram guiadas por um roteiro de 

narrativas formuladas a partir de experiências de outras mulheres-mães, e a 

minha experiência pessoal sobre a amamentação.  

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa utilizou n-pequeno para o método qualitativo (GERRING, 2006). 

O estudo foi realizado com mulheres, maiores de 18 anos de idade, em 

período de amamentação, usuárias de uma Unidade de Saúde - Estratégia da 

Saúde da Família (ESF) de um município da região metropolitana de Curitiba.  

O Município possui atualmente 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para 

a Unidade coparticipante, está prevista a assistência de 12 mil habitantes na 

sua área de abrangência, contudo, desde sua inauguração, em dezembro de 

2015, alcança a capacidade de 20 mil pessoas.  

A Unidade ESF contempla uma equipe multiprofissional da área da saúde: 

Enfermeira e coordenadora da US, 02 médicos do Programa Médicos sem 

Fronteiras, 01 médico Clinico Geral, 01 Dentista, 01 auxiliar de dentista; 

Assistente Social, Assistentes de Enfermagem, Farmacêutica e 09 Agentes 

Comunitários da Saúde.. 
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Durante a realização da pesquisa 04 nutricionistas residentes, vinculadas a 

Residência Multidisciplinar Saúde da Família realizavam ações em conjunto 

com a equipe mulltidisciplinar na US-ESF. Destaca-se que, enquanto houver o 

vínculo e a parceria do Município com a Residencia, em especial, nesta 

Unidade de Saúde, será possível realizar a “assistência nutricional”, o que 

demonstra a grande importância de um/uma nutricionista contratado para 

atuação ineterrupta nas Unidades de Saúde.  

Os serviços oferecidos pela ESF cobrem o setor de atenção primária à 

saúde: assistência médica, assistência odontológica, preventivos,assistência à 

mulher, assistência à infância, assistência obstétrica e ginecológica, assistência 

pediátrica e assistência nutricional. 

 

3.2.1 Participantes 

 

Para a abordagem qualitativa, a seleção das participantes se deu de forma 

intencional e não aleatória. Esta seleção intencional a partir das características 

das participantes visa “o pareamento entre as observações, a fim de se 

aproximar ao máximo de unidades que possam ser consideradas homogêneas” 

(KIRSCHBAUM, 2013, p.187).  

Para as entrevistas individuais foram entrevistadas 09 mulheres que 

estavam amamentando, com idade igual ou superior a 18 anos.Para o grupo 

focal, participaram 4 mulheres que estavam em período da amamentação, com 

idade igual ou superior a 18 anos.  
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3.2.1.1 Seleção das participantes  

 

As entrevistas qualitativas seguiram um roteiro formulado por meio de 

narrativas experienciais a fim de nortear os objetivos propostos pelo estudo. 

As entrevistas individuais e do grupo focal foram realizadas na Unidade de 

Saúde, local onde ocorre o suporte para as mulheres que amamentam. 

A seleção das mulheres ocorreu inicialmente por meio dos prontuários das 

gestantes e puérperas na Unidade de Saúde Estratégia Saúde da Família 

(ESF), sequencialmente, por meio direto, entre os intervalos de atendimento 

convidando-as a participar do estudo qualitativo.  

As entrevistas ocorreram nas segundas e quintas feiras nos períodos da 

manhã e tarde, dias e períodos estabelecidos pela Unidade de Saúde, para 

atendimentos de retorno de: pós-parto, obstétrico, ginecológico e pediátrico. 

Foram utilizados como critérios de inclusão, para seleção das participantes, 

mulheres maiores de 18 anos, que estivessem no período da amamentação, 

assistidas pela ESF. 

 Após esclarecimento a respeito dos objetivos da pesquisa e aceite das 

mães por meio do TCLE (Termo de Compromisso Livre e Esclarecido), as 

mulheres foram entrevistadas pela própria pesquisadora em uma sala privada 

para garantir maior conforto e sigilo possível. 

 Inicialmente foi explicado a cada entrevistada como se daria a entrevista 

utilizando a seguinte explanação: 

“Sinta-se a vontade para expressar o que pensa sobre o assunto; nesta 

entrevista sua opinião é muito importante; e você tem total liberdade para 

encerrar a entrevista, pausar ou continuar.” 
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Nove mulheres aceitaram participar de entrevistas individuais, utilizando 

roteiro que contemplaram 12 narrativas. As entrevistas duraram em média 50 

minutos.  

Cada narrativa apresentava uma experiência vivida pela amamentação e a 

entrevistada poderia concordar, discordar e reconstruir sua fala a partir da 

narrativa apresentada. Após a leitura de cada narrativa, a pesquisadora 

procurou intervir na locução o mínimo necessário, procurando garantir a 

liberdade de opinião e ideias das participantes, sem emitir juízo de valor ou 

interrupção, permitindo a sua saturação. O uso de narrativas durante as 

entrevistas fez com que a locutora (pesquisadora) passasse a ser ouvinte e a 

entrevistada para a posição de locutora. Para o registro das entrevistas foi 

utilizado um gravador de voz. 

Após o término das entrevistas individuais, a pesquisadora deu início à 

etapa do grupo focal, não havendo a participação das mesmas mulheres no 

grupo focal. 

Posteriormente, foram distribuídos cartazes convidando as mulheres para o 

grupo focal (entrevista coletiva), contendo local, data e horário: 04 mulheres se 

dispuseram a participar do grupo focal que teve a duração de 1h20min.  

Todas as mulheres participaram ativamente das questões levantadas pelas 

narrativas. Também foi observado interação entre elas, com sinais de 

concordâncias e discordâncias de opiniões. Algumas tiveram que se ausentar, 

em momentos diferentes, contudo, retornavam e pediam para repetir a 

narrativa que não tinha acompanhado em sua ausência. A homogeneidade do 

grupo demonstrou maior aproveitamento, interação e liberdade de expressão 

dos discursos das entrevistadas.  

Todas as mulheres entrevistadas, sejam em entrevistas individuais e 

coletivas, estavam acompanhadas de seus bebês e enquanto discursavam 

realizavam os cuidados e a amamentação. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS QUALITATIVOS 

 

3.3.1.1 Observação Participante 

 

 A observação participante é o processo no qual um investigador 

estabelece um relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo na 

sua situação natural e com o propósito de desenvolver um entendimento 

científico daquele grupo (MAY, 2001). 

 A técnica de observação participante consiste nas seguintes dimensões: 

“sujeito e objetos” em suas condições e meios naturais, comunicação 

(linguística e para-linguística), o que confere a ela como proeminente a 

interação pesquisador-pesquisado para que seja possível capturar o máximo 

de elementos verbais e não verbais para além da entrevista. Nesse sentido, 

requer um registro detalhado com prazo maior de tempo para se dedicar a 

coleta de dados. (MANZINI, 1991; MANZINI, 2004; VALADARES, 2007). 

 

3.3.1.2 Uso de narrativa para entrevistas 

 

 A entrevista narrativa é um importante recurso técnico em pesquisas 

qualitativas, caracteriza-se como uma ferramenta não estruturada, porém 

busca a profundidade e especificidade narrada (moderador/narrador) a partir de 

histórias de vida, oportuniza uma contextualização situacional e experiencial 

dos sujeitos participantes (interlocutoras), permite acessos aos significados 

verbais e não verbais (MUYLAERT et al., 2014). 



46 

 

 Para a estruturação de narrativas é necessário ter um conhecimento 

prévio sobre o objeto de estudo, deve-se estudar todas as narrativas de um 

gênero, de uma época, de uma sociedade, para a construção linguística da 

narrativa acessível para ser interpretada. Está para além de uma frase, um 

discurso, apresentando sentido e devendo ser contextualizada. (BARTHES et 

al, 2011). 

 Em busca pela compreensão das experiências de vida, em 

profundidade, a entrevista narrativa emerge para reflexões nos planos 

individuais e coletivos, intra e interindividuais e subjetivos, desvelando uma 

complexidade de interpretações e significados do mundo, devendo ser livre de 

julgamentos. (MUYLAERT et al, 2014).  

 Linde1 (2001) apud Muylarte e colaboradores (2014), esclarecem que na 

entrevista narrativa, a coerência para (re) construção de uma estória de vida 

necessita de uma demanda social, e geralmente são construídas por um 

acúmulo de acontecimentos e fatos ocorridos uma vez que a partir dela ocorre 

adesão pelos entrevistados promovendo uma cadeia de causalidade e 

continuidade. Configura uma interação entre locução (narração/moderadora) e 

interlocução (sujeito participante/mães), de forma a explicar ejustificar ou 

explicar um fenômeno, situação ou experiência. 

 A continuidade é a própria demanda social das interlocutoras (mulheres-

mães participantes) que reflete na narrativa. Por meio das experiências das 

interlocutoras ocorre a reconstrução da ideia (da narrativa) a partir de suas 

experiências de vida, e segue uma sequencia lógica temporal sobre a 

experiência e o cotidiano.  

 A entrevista narrativa busca compreender os significados e considera as 

contingências macrossociais. Nesse estudo, o mundo feminino e materno pode 

ser compreendido como objeto que ocupa posição de centralidade no cuidado 

                                            

1 LINDE, C. Life Stories. Oxford & New York : Oxford University Press, 2001. 
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da saúde do bebê, mas, sobretudo no ato de amamentar. (JOCHELOVITCH, 

2011). 

 Barthes, (2011) explica que a narrativa está presente em todo lugar e 

espaço, em qualquer tempo, em todos os povos e em todas as classes sociais, 

ou seja, em seu discurso o autor relata que essas narrativas são apreciadas 

em comum por homens de culturas diferentes, e mesmo opostas, [...], “é trans-

histórica, transcultural, internacional, está aí, como a vida.”(p. 19). 

 Outras especificidades da entrevista narrativa referem-se ao narrador (a) 

(locutora), porque implica em uma posição de participação assumida, em face 

da vida e dos problemas da sociedade. Na sequencia, encoraja e estimula os 

sujeitos participantes (interlocutoras/mulheres-mães) a refletir e contar em uma 

linguagem espontânea sobre suas experiências de vida diante a um contexto 

social. Na locução da narrativa, o narrador (pesquisadora), assume o papel de 

observador e ouvinte, enquanto que as participantes (mulheres) passam a 

ocupar o papel de narradoras de sua própria história de vida. (MUYLLAERT, 

2014; JOCHELOVITCH, 2011).  

 Toda entrevista narrativa é considerada uma categoria apriorística de 

análise em estudos qualitativos, uma vez que ela por si só é construída a partir 

de experiências vividas, por aproximação e familiaridade com o contexto e o 

objeto de estudo (BARTHES; et al., 2011). 

 

3.3.1.2.1 Roteiro das Narrativas 

 

O roteiro das entrevistas narrativas foi construído a partir de “estórias” de 

vida (contos fictícios adaptados à realidade da época) traçadas pelos 

elementos de espaço, tempo, acontecimentos e situações, com proximidade às 

experiências maternas vividas e contadas pela pesquisadora, familiares e 

pessoas próximas. Tomou-se o cuidado para contemplar elementos de 
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discursos coloquiais e expressões do diálogo do cotidiano das participantes, 

elementos estes selecionados por meio da observação participante realizada 

durante o reconhecimento do universo da pesquisa. Estes elementos são 

considerados importantes para a construção das narrativas, uma vez que, se 

apropriam da realidade vivida das participantes e por consequência à sua 

aproximação. 

Assim, ao invés de utilizar um roteiro de entrevistas com perguntas 

semiestruturadas, considerado um modelo padrão e tradicional em pesquisas 

qualitativas, foram elaboradas 13 narrativas, e todas utilizadas nas entrevistas 

individuais e grupo focal, observe o QUADRO01 (pp.47-48), a seguir: 

 

QUADRO 01 – ROTEIRO DE NARRATIVAS PARA REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS: 

NARRATIVA 01 Não planejei a gravidez, ela chegou num momento difícil pra mim. 

Sem emprego, não é fácil e, grávida a aflição só aumenta. Mas, a gente 

vai levando, do jeito que dá. Ser mãe neste momento me traz mais 

responsabilidade, e confesso que amamentar não é como eu 

imaginava, mas é o que minha/meu bebê precisa. 

NARRATIVA 02 Esta gravidez foi uma experiência muito intensa. Foi surpreendente 

viver de novo os vários momentos da amamentação. Aos poucos fui 

percebendo novas oportunidades para amamentar. O sonho de 

amamentar foi permeado por alguns percalços e por vários 

sentimentos, que eu precisava superar. 

NARRATIVA 03 Quando dei a luz me senti muito desconfortável, não pela minha 

filha (meu filho), mas pelo meu corpo, parecia que não me pertencia. 

Sempre consegui me cuidar, sem exageros, mas agora não consigo 

parar para me ver no espelho. Cuidar de meu corpo deixou de ser 

importante, porque tenho que dar atenção a minha (meu) bebê. E o que 

mais me incomoda é que eu cheiro leite azedo. 

NARRATIVA 04 Após a alta da maternidade, fomos para casa com a orientação 

para dar mamadas com regularidade. Nos primeiros dias tudo foi 

transcorrendo dentro do que eu achei normal. Mas minha filha (meu 
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filho) ficava horas no peito, às vezes mais de 1hora.  Ao longo dos dias 

meu peito ficou muito machucado e dolorido, até que, nos seus 

primeiros dias de vida, não aguentava de dor e procurei ajuda. 

NARRATIVA 05. Nas primeiras semanas, dediquei-me a amamentar minha pequena 

(meu pequeno) como se fosse um caso de vida ou morte. 

NARRATIVA 06. Antes que (minha filha) meu filho completasse 6 meses vivenciei 

situações de medo e preocupação com uma suposta diminuição do 

leite. Senti fracassada 

NARRATIVA 07 Como sempre achei que não tivesse capacidade para amamentar, 

comecei a coleta de leite com certa antecedência para não correr o 

risco de ficar sem. Devo dizer que era uma rotina cansativa. E entendo 

porque nessas horas muitos relacionamentos acabam: Sem contar que 

no trabalho é bem complicado. 

NARRATIVA 08 Todo mundo diz o que tenho que fazer e deixar de fazer sobre a 

amamentação. Cada um conta sua historia conforme pode viver. E 

quem eu sempre costumo ouvir são. ... 

NARRATIVA 09 Após o parto, senti fora do meu corpo. Essa mulher/moça ficou tão 

escondida dentro de mim. Naquele instante passei a ser mãe. Pra mim 

ser mulher é ... e ser mãe é ... e para as pessoas ... 

NARRATIVA 10. Para ser uma boa mãe é necessário amamentar? 

NARRATIVA 11 Agora que meu bebê nasceu fica muito complicado ter privacidade 

e intimidade com meu homem. 

NARRATIVA 12 Fico sempre frustrada ao me olhar no espelho, meu corpo não é 

mais o mesmo. Já não uso mais as roupas que gosto de usar. Salto 

nem pensar. Ainda não alcancei meu peso. 

NARRATIVA 13 Gostaria de dar algum conselho baseando-se na sua experiência 

de amamentação a outras futuras mães? 

Fonte: A autora, (2015). 
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3.3.1.3 Entrevista Individual  

 

 A entrevista individual é uma técnica de produção de conhecimento de 

dados qualitativos, que objetiva explorar em profundidade a história de vida, 

opiniões, experiências vividas e crenças dos indivíduos. Durante a entrevista 

deve-se considerar uma escuta ativa com o entrevistado garantindo que o 

mesmo se sinta  à vontade para falar sobre si mesmo. (LOPES, CORDEIRO, 

2011). 

 Para dar início a cada entrevista, foram adotados os seguintes 

procedimentos: foram esclarecidos os objetivos e o interesse da pesquisa. Foi 

utilizado o roteiro de narrativas para a realização das entrevistas, que tiveram 

uma duração aproximada de 50 minutos cada. Para a realização da entrevista 

individual foi utilizado um gravador de voz. 

 

3.3.1.4 Grupo Focal  

 

O grupo focal é uma técnica de coleta de dados direta das falas informais 

de um grupo de sujeitos em interação, relata experiências e percepções em 

torno de um tema comum. (GOMES, TELLES, ROBALLO, 2009). Está 

comprometida com uma abordagem compreensiva que se propõe analisar 

fatores que afetam o processo de discussão do grupo. (GODWIN, 2002). 

 A grande vantagem no uso do grupo focal em pesquisas qualitativas 

deve-se ao fato de propiciar uma observação interacional em um conjunto 

selecionado de atitudes, experiências, percepções e representações sociais, 

ocupando uma posição intermediária entre a observação participante e 

entrevistas de profundidade. (MORGAN, SPANISH, 1984; GODWIN, 2002; 

GALEGO, GOMES, 2005). 

A caracterização do processo de pesquisa por Grupo Focal, segundo 

Gomes, Telles, Roballo, (2009), e  de acordo com a sua composição, é: 
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Moderador(a) (pesquisador(a)): dirige o grupo e assume posição de facilitador 

com ênfase nos processos psicossociais que surgem com a formação de 

opiniões entre as (os) participantes.  Para o levantamento de questionamentos 

entre os participantes, o moderador segue um roteiro para grupo focal, 

constituído de perguntas centrais (aqui denominado de narrativas) sobre o 

objeto de estudo para o aprofundamento progressivo. 

 Observador(a) (entrevistador(a) observacional): ouvinte que assume o 

papel de realizar a leitura sobre o comportamento do grupo, e diferencia em 

nível de análise o sujeito inserido no grupo e a unidade de análise que é o 

próprio grupo. Neste caso, realizado pela própria pesquisadora. 

 Participantes: Foram selecionadas mulheres que estavam amamentando 

para garantir a homogeneidade do grupo e auxiliar na fluidez das discussões, a 

fim de evitar conflitos de opinião. 

 Para o alcance da homogeneidade das participantes foram considerados 

os critérios de inclusão e exclusão e o tipo de amamentação que cada mulher 

estava ofertando (amamentação exclusiva e amamentação complementar). 

 O número de participantes foi de 4 mulheres, considerado um n 

suficiente para que todos pudessem expressar suas opiniões. O recurso 

utilizado para registro das entrevistas foi por meio de sistema áudio-gravação. 

Foi realizado 01 grupo focal, com duração de 1h25 minutos, 

extrapolando um pouco o tempo previsto. Este fato ocorreu porque as mães 

saiam para suas consultas e ao término retornavam desejando continuar a 

participar e dar suas opiniões. 

 No início da sessão ocorreu uma orientação quanto às regras para 

participação do grupo focal: 

1. Todas tem o direito de falar o que pensam; 

2. Não existem respostas certas. 

3. Vocês tem a liberdade de sair a qualquer instante, não retornar ou se 

desejarem, poderão retomar o assunto para participar. 
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Nesse estudo, foi utilizada a entrevista narrativa como instrumento 

estruturante e norteador para construção do roteiro para o grupo focal e 

entrevistas individuais. 

Ao final de cada sessão, foi realizada transcrição das falas das mães. 

Após a transcrição das falas das participantes e com a obtenção de 

volume de informações, separadas em falas indexadas (linguístico) e não 

indexadas (para-linguístico), foi necessário criar um sistema de organização, 

dos dados para a análise de conteúdo. 

 Para garantir maior confiabilidade entre entrevistadas e pesquisadora, 

optou-se pela não identificação da mesma, como profissional de saúde. Notou-

se que esta decisão contribuiu para evitar constrangimentos em relação ao 

desejo, escolha e as dificuldades para a maternidade e a amamentação. 

Acredita-se que, as mulheres iriam se sentir avaliadas e julgadas em relação as 

suas condutas sobre o cuidado. 

 



53 

 

3.4 TRATAMENTO DE DADOS QUALITATIVOS 

 

3.4.1 ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS  

 

3.4.1.1 Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo é definida como um conjunto de procedimentos 

metodológicos para a análise dos discursos e a comunicação entre grupos e 

pessoas. É uma hermenêutica teórica controlada, baseada na inferência 

teórica. O conteúdo codificado e analisado representa não apenas a fala do 

sujeito como também do seu grupo. (BARDIN, 2011). 

Destaca-se que a análise de conteúdo é uma técnica de investigação 

empírica, aplicada nas ciências sociais e humanas e recentemente na área da 

saúde, e fundamental para compreensão dos significados explícitos e 

implícitos. (BARDIN, 2011). 

Para análise categorial foi utilizado a análise temática, considerada uma 

técnica rápida e eficaz para ser aplicada em discursos diretos. A análise 

temática, segundo Bardin (2011), consiste em um desmembramento do texto 

em categorias, sendo a melhor alternativa para estudar valores, opiniões, 

atitudes e crenças.  

O processo para formar as categorias se concretizou ao final da leitura 

flutuante e a exploração do material, que suscitou nas primeiras impressões 

registradas. 

Bardin (2011) aponta que o processo de categorização pode ser definido 

como uma operação de classificação dos elementos que constituem de um 

conjunto de diferenciação, e, posteriormente, são reagrupados segundo 

gênero. As unidades de análise incluíram palavras, sentenças, frases, 

parágrafos dos discursos das entrevistadas. 
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Para evidenciar as unidades de análise temática foram realizados 

recortes do discurso das entrevistadas. Para atingir um delineamento das 

unidades de sentidos, foram considerados os objetivos do estudo, as teorias 

norteadoras e explicativas adotadas e as concepções indutivas da 

pesquisadora, desta forma cada unidade temática foi originária de uma 

conjunção de interdependência. (BARDIN, 2011).  

A fase inicial é uma etapa que promove a organização do material 

estabelecendo um contato com a temática denominada leitura flutuante. A 

segunda fase trata sobre os objetos de pesquisa identificando os significados 

comuns. Agrupa as respostas por similaridades de conteúdo, codifica-as, para 

uma posterior categorização e associação das palavras por frequência. A 

inferência dos dados constitui a terceira fase, e consiste em concepções 

teóricas em que se caracterizam por meio das significações de palavras e 

frases que tendem a esclarecer comportamentos e opiniões dos sujeitos.  

Para realização da análise é necessário seguir três fases. (BARDIN, 

2011): 

1. Pré-análise 

É a etapa de organização dos dados qualitativos, cujo objetivo é 

operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, por meio de esquemas, 

equipara-se a um plano de análise. Na pré-análise é possível identificar três 

fases: a escolha dos documentos (discursos), a construção de hipóteses, caso 

o pesquisador considere necessário, objetivos operacionais e os indicadores 

para fundamentar a interpretação dos resultados (discursos). (BARDIN, 2011). 

Neste estudo, a construção de objetivos para as narrativas foi utilizado 

para organizar as categorias de análise (temas), conforme ilustrado no 

QUADRO02 (pp.47), a seguir: 
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QUADRO 02 . OBJETIVOS DAS NARRATIVAS 

Narrativas Objetivos 

1:  Buscar explicações sobre a responsabilidade pelo cuidado e as dificuldades 

que podem surgir durante a maternidade e a amamentação. 

2.  Compreender como sentimentos, expectativas e dificuldades podem repercutir 

sobre a experiência da amamentação. 

3. 

6. 

13. 

Compreender de que forma o papel de mãe, a dor na amamentação afeta 

sobre sua insegurança em amamentar. 

Refletir sobre o fenômeno da amamentação e seus delineamentos sociais e 

emocionais a questão corporal, autonomia e identidade. 

Tentar explicar como a colocação de um status pode colidir com a autonomia 

do corpo da mulher. 

5. Compreender até que ponto a representação de “boa mãe” pode interferir na 

identidade da mulher. 

4. 

7. 

Tentar explicar de que forma os limites de dor são ultrapassados para 

alcançar a doação de si e o cumprimento do dever sagrado  

8. Tentar compreender mudanças de papéis na maternidade. 

9. 

5. 

Buscar relações entre a experiência da amamentação e a distinção entre os 

papéis mulher e mãe 

12. 

10. 

7. 

 

Tentar explicar como os papéis refletem na reconstrução de identidade das 

mulheres durante a maternidade. 

11. Tentar compreender como a mulher se comporta e fala sobre questões da sua 

sexualidade durante a amamentação. 

Fonte: A autora, (2016). 
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Para preservar a identidade das entrevistadas seus nomes foram 

codificados associando a nomes de árvores nativas brasileiras. As 

entrevistadas foram identificadas como Copaíba, Ingá, Angico Branco, Pau Rei, 

Palmeira de Macaúba, Araçá do Cerrado, Jacarandá, Butiá e Cambacá. Para o 

grupo focal, foram identificadas como Jequitibás, diferenciado cada uma delas , 

conforme a espécie da família: Jequitibá-vermelho; Jequitibá-gigante; Jequitibá-

rosa; Jequitibá-branco. A seguir, está exposto uma tabela ilustrando 

suscintamente  a caracterização social das mulheres entrevistadas. 

 

TABELA 01 – CARACTERIZAZAÇÃO DAS MULHERES ENTREVISTADAS: 

Cod 

Entrevistada 

Idade 

(anos) 

Estado 

Civil 

Escolaridade N de 

Filhos 

Idade (em meses) 

da criança 

amamentada 

Angico Branco 20 

anos 

Casada Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

1 02 meses 

Araçá do 

Cerrado 

30 

anos 

casada Ensino 

Fundamental 

Completo 

2 03 meses 

Butiá 24 

anos 

casada Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

1  4 meses 

Cacaueiro 23 

anos 

casada Ensino Médio 

Incompleto 

1 2 meses 

Cambacá 35 

anos 

casada Ensino Médio 

Incompleto 

2 20 dias 

Copaíba 33 

anos 

casada Ensino Médio 

Incompleto 

3 3 meses 
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Jacarandá 40 

anos 

casada Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

4 2 meses 

Palmeira de 

Macaúba 

22 

anos 

solteira Ensino Médio 

Incompleto 

1 8 meses 

Pau Rei  32 

anos 

casada Ensino Superior 

Completo 

2 8 meses 

Jequitibá-

branco 

28 

anos 

casada Ensino Médio 

Completo 

2 2 meses 

Jequitibá-

gigante 

34 

anos 

casada Ensino Médio 

Completo 

3 10 meses 

Jequitibá-rosa 30 

anos 

casada Ensino 

Fundamental 

2 4 meses 

Jequitibá-

vermelho 

19 

anos 

casada Ensino Médio 

Incompleto 

1 1 ano e 8 meses 

Fonte: A autora (2017). 

 

2. Exploração do material (categorização) 
 

Esta etapa consiste na codificação, decomposição ou enumeração dos 

dados qualitativos, ou seja, é quando inicia a organização do corpus. (BARDIN, 

2011). 

Para a exploração do material foi criada uma matriz de organização dos 

dados qualitativos.  

O Quadro 03, a seguir (pp. 56) ilustra, de que forma foram organizados os 

dados, inicialmente por meio das categorias de análise (tema), seleção de 

Unidades de registros (recorte das falas) e identificação de unidades de 

codificação (elementos e sentidos chaves).  
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QUADRO 03 – EXEMPLO DE MATRIZ ORGANIZACIONAL DOS DADOS 

QUALITATIVOS – POSSÍVEIS INDICADORES PARA A INTERPRETAÇÃO 

DOS RESULTADOS: 

Unidades de Registros 

(recorte das falas) 

Unidades de 

codificação 

(elementos e 

sentidos chaves) 

Categoria de 

Análise(Temas) 

Butiá - “Meu bico do peito era pra dentro 

(pausa) e levou 3 dias para mamar. E no começo 

foi bem difícil. A enfermeira foi me ajudando e, 

eu consegui colocar meu bico pra fora. Foi 

machucando, rachava e sangrava e eu pensei 

que não ia conseguir amamentar. E dai o tempo 

foi passando, é (pausa), eu pensei que ia ser 

uma coisa dolorida   (...) A gente pensa que não 

vai conseguir, mas agora eu vejo que a 

dificuldade que eu passei, eu não desisti, que 

era pra eu ter desistido... Era pra eu colocar ele 

na mamadeira (pausa longa) (...) eu vou 

continuar amamentando. No começo não era 

fácil eu pensei que não iria conseguir, mas eu 

colocava na cabeça que ele precisava do meu 

leite e (pausa) eu superei tudo aquilo e 

consegui.” 

Dificuldade 

Dor e 

Sofrimento 

Desistência 

Continuidade 

Dever 

Persistência e 

Superação 

Obrigação, 

responsabilidade, 

cuidado 

Associações entre 

responsabilidade pelo 

cuidado e as dificuldades 

durante a maternidade e 

a amamentação 

Fonte: A autora, 2016. 

  

Neste estudo foram construídas cinco (05) categorias de análise para o 

tratamento dos resultados e a sua interpretação, e uma sub-categoria, em 

razão da complementariedade e da especificidade que esta sub-categoria 

representa neste estudo. São elas: 
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1. Distinção de papéis sociais “mulher mãe” e a reconstrução da 
identidade. 

2. Associações entre responsabilidade pelo cuidado e as 
dificuldades durante a amamentação.  

a. Limites de dor sobre o corpo e a superação para o 
cumprimento do dever materno.  

3. Interação social e o status materno.  
4. Identidade, experiências da amamentação e o corpo da 

mulher na maternidade. 
5. Discurso da mulher na maternidade em relação a sua 

sexualidade.  

 

 3. Análise ou interpretação dos dados (inferências): 

A inferência é a etapa final de análise dos dados constituída de conteúdo 

teórico para a interpretação das categorias. 

Após a codificação e categorização dos discursos das mulheres, surgiram 

as inferências, cruciais para reflexão. 

Inferência é um modelo de interpretação controlada constituída por 

elementos linguísticos, de comunicação, uma técnica de análise de monólogos 

realizados em entrevistas qualitativas. Compete o uso de inferências, para dar 

sentido aos significados dos discursos das entrevistadas. (BARDIN, 2011). 

 Assim, as inferências consideradas como modelo de interpretação 

controlada, foram construídas a fim de explicar os significados presentes nos 

enunciados, por meio da classificação de diferentes categorias. 

 Com a categorização dos discursos apreendidos pelas entrevistadas, foi 

possível analisar as significações da experiência da amamentação, sinalizando 

para uma reflexão acerca do fenômeno da amamentação, conflitos de 

identidade e papéis sociais (ora mãe-mulher ora mulher-mãe, o cuidado de si).  
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A população foi esclarecida previamente em relação aos objetivos e 

métodos do presente estudo. Foi realizada entrevistas em apenas mulheres 

que aceitaram participar da pesquisa e que assinaram em duas vias o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Sendo garantido total sigilo e anonimato 

a todas entrevistadas. 

Critérios de inclusão: mulheres com idade igual ou maior a 18 anos, 

estavam amamentando, assistidas por uma dasUnidades de Saúdes no 

Município de Colombo, PR.  Critérios de exclusão mulheres e jovens com idade 

menor a 18 anos. não amentavam e não eram assistidas pela Unidade de 

Saúde Moinho Velho, Colombro, PR 

 A instituição foi devidamente esclarecida a respeito da pesquisa, o 

estudo foi realizado no local previsto mediante consentimento dos responsáveis 

legais pela instituição coparticipante. 

 A pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa,da UFPR sob o registro CAA 55178916.5.3001.010. 

 



61 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

“Minhas intenções não é somente verificar marcas, representações e 

fenômenos, não é interrogar, inquirir sobre a mais profunda ideia, 

nem decifrar um sentido oculto, é aferir a relação entre si mesmo e o 

que é representado, a fim de só aceitar na relação consigo aquilo que 

pode depender da escolha livre e razoável do sujeito.” (Michel 

Foucault, 2005). 

 

4.1 DISTINÇÃO DE PAPÉIS SOCIAIS “MULHER MÃE” E A 
RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Os papéis sociais são constituídos para a ocupação de um lugar que os 

sujeitos assumem na sociedade. Assim, a função da maternidade, tal qual 

hegemonicamente vivenciada e representada em nossa sociedade, está 

associada a forças ideológicas e biopolíticas, como modelos de corpos e sua 

normatização. Neles circundam questões íntimas do feminino, como, liberdade 

sexual, prática de controle de contracepção e o cuidado da saúde da criança. É 

através da maternidade que está reservado às mulheres o seu destino social 

para ser boa mãe, o dever materno e o seu lugar na família e sociedade. 

(CAMARGO, 2013). 

Neste tópico foi considerada a enunciação de falas das entrevistadas sobre 

a reconstrução da identidade, distinção de papéis sociais (mulher e mãe), a 

transição do status de mulher ao status de mãe e os efeitos oriundos para a 

colocação do status materno.  

Os significados que emergiram dos discursos foram: “meu”, “eu”, “ser”, “tem 

que”, “receber”, e os atributos “para ser uma boa mãe”, e “para ser a mulher 

perfeita”, permitiram um olhar compreensivo em relação às mulheres na 

maternidade, o que pensam sobre si, sobre os papéis designados à elas e 
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como conseguem representar sua identidade, à luz do fenômeno da 

amamentação. 

Na (des/re) construção da identidade do sujeito, em relação à mulher na 

maternidade, existe uma forte analogia entre quem ela acredita ser e o que lhe 

foi imposto socialmente, historicamente, culturalmente e politicamente. Pode o 

ser justificar “o ter que”, “tem que ser” e o “receber”, algo que sinalize um 

dever, uma obrigação, uma imposição social para assumir um status. 

(BEAUVOIR, 1967; STRAUSS, 1999). As enunciações parecem uma fala 

reproduzida na “mulher mãe”, “mãe mulher”, como uma condição para justificar 

o modo de agir, de pensar, de se comportar. 

 

“Ser mãe é uma tarefa muito difícil. Porque muitas vezes você tem 

que ser mãe, mulher e o homem da casa.” (Copaíba, 33 anos, 

amamenta há 3 meses). 

 

 A fala acima, de Copaíba, descreve qual lugar pertence a mulher e a 

mãe. Os lugares que os sujeitos ocupam definem seu modo de vida, assim, 

nesta narrativa, o ambiente privado é o espaço de maior importância, para 

como as mulheres experimentam a maternidade e a amamentação, e o quanto 

o ser mãe está fortemente relacionado a este espaço ao qual ocupa. Do 

mesmo modo, define a forma como a mulher é capaz de se articular aos 

demais papéis sociais, em razão da maternidade. 

 A crítica feminista de Simone de Beauvoir (1967) e de Elizabeth Badinter 

(1986) está fundamentada na experiência da maternidade, como um elemento 

central para explicar as relações de poder entre homens e mulheres e seus 

delineamentos. O predomínio de dominação de um sexo sobre o outro, no 

ambiente privado é destacado pela reprodução biológica e convencional, a 

gestação, o parto, amamentação e o cuidado da criança. E é através da 
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experiência materna que iniciam as explicações sobre as desigualdades entre 

os sexos e a construção de uma identidade. (CAMARGO, 2013). 

 Nas narrativas de Butiá, e Cambacá, (pp. 63) sinalizam que para elas não 

existe distinção de papéis sociais entre mulher e mãe.  

 

“Pra mim ser boa mulher é cuidar do filho e pra ser boa mãe é também. 

Para as pessoas ser mulher é (pausa longa) ah, aquela mulher que 

sempre tá dando atenção para o marido, sempre tá, tá com os amigos. 

Tá sorridente. Tá trabalhando. E para as pessoas ser boa mãe é aquela 

mulher que está com seu filho, larga mão de trabalho, larga mão de 

marido as vezes, larga mão de tudo pelo filho.” (Butiá, 24 anos, 

amamenta há 4 meses). 

 

“Ah, ser mulher é ser uma boa mãe, é cuidar bem dos filhos, da casa, do 

marido. Ser mãe é a mesma coisa.” (Cambacá, 35 anos, amamenta há 

20 dias). 

 

Contudo, ao final do discurso de Butiá, reconhece-se que a sociedade 

delimita os espaços e comportamentos maternos, representado por Butiá por 

“as pessoas”. Aqui se observa, segundo a narrativa da entrevistada, o quanto 

as pessoas percebem o que é uma “mulher perfeita” e o que é uma “boa mãe”.  

A diferenciação de papéis sociais, neste estudo, pode aparecer apenas 

como uma condição a partir do espaço que se ocupa e o status social ao qual 

pertence, uma ideologia social entre mulher e mãe, não necessariamente uma 

percepção de distinção de papéis de algumas entrevistadas. 

A expectativa social de uma mulher perfeita, segundo Butiá, é: (...) “Para as 

pessoas é aquela mulher que sempre tá dando atenção para o marido, sempre 

tá, tá com os amigos. Tá sorridente. Tá trabalhando”. Enquanto o ideário social, 
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“as pessoas” para ser a boa mãe está inversamente produzido e narrado por 

Butiá: (...) “E para as pessoas ser boa mãe é aquela mulher que está com seu 

filho, larga mão de trabalho, larga mão de marido as vezes, larga mão de tudo 

pelo filho.”  

 A partir destes discursos, é possível refletir sobre o quanto a mulher na 

maternidade necessita refutar (contestar) o determinismo ideológico que 

reserva às mulheres à um único destino. Através da supervalorização do papel 

materno, sobre o que é visto e aprendido para ser uma boa mãe e a mulher 

perfeita.  

Neste sentido, definir predicados associados a abdicações de: sua 

autonomia e capacidade de escolha, ou mesmo, a superação de sofrimentos 

físicos e emocionais, os quais garantem o seu espaço e sua posição social, 

reafirmam seu modo de ser, a sua existência para o mundo, e não 

necessariamente, o seu desejo pessoal.  

 Havendo uma supervalorização do papel de mãe, é possível levar a uma 

grande pressão social capaz de interferir na reconstrução ou desconstrução da 

identidade feminina. Trata-se sobre os limites em relação ao que deseja 

(desejou) ser e ao que lhe é imposto. Nesta perspectiva, questiona-se: é 

realmente necessário delimitar espaços sociais (ambiente 

privado/doméstico e o ambiente público) entre homens e mulheres? O 

quanto isso pode afetar no cuidado? O quanto isso pode repercutir sobre 

a liberdade de se movimentar e agir das mulheres na maternidade?  

 A ideia de “boa mãe” ou “super-mãe”, está reiterada nas narrativas das 

entrevistadas, vinculada à dedicação sem limites à criança e ao amor materno 

como um dever social. O termo super, está intimamente ligado à ideia de 

superação, ultrapassar seus próprios limites: de corpo, dedicação, abdicação, 

dificuldades, sentimentos e desejos pessoais. A boa mãe é aquela mulher 

dedicada e capaz de seguir regras, ordens e normas sociais para garantir o 

cumprimento do seu dever.  
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O sucesso e o fracasso da maternidade e amamentação estão 

condicionados e interligados ao desejo e expectativas sociais. Os modelos 

construídos, nos tempos atuais, da “super mulher” e da “boa mãe” devem ser 

analisados criticamente, uma vez que, podem significar níveis de exigência e 

exploração da maternidade e amamentação, em que o cuidado surge como um 

dever invisível e desvalorizado em relação às outras atividades sociais 

desempenhadas. 

Para Copaíba, (pp.65), a mulher somente é completa com a maternidade, 

ao referir que para ser a mulher perfeita necessita ser mãe. E, complementa, 

ao tecer qualidades, que segundo ela, considera importantes para assumir o 

papel materno, como: presença, dedicação, aprimoramento, “ser de ferro”, 

nunca adoecer. Nesta narrativa, observa-se a supervalorização do papel da 

maternidade, – “a super-mãe”, ser mãe é ser do mundo, é, também, carregar o 

mundo para o outro, não necessariamente para si. 

 

“Ser mulher perfeita pra mim é ser mãe”. Ser boa mãe é (risos), ai não 

sei né. Sempre estar presente pra seus filhos, se dedicar, normalmente 

eu procuro fazer. Não chega a 100%, mas eu sempre tento me 

aperfeiçoar. (...) Cada qual é de um jeito, uma forma, uma maneira de 

pensar. Para as pessoas ser mãe é (pausa) ser de ferro. É como dizem: 

mãe nunca fica doente, mãe sempre fica ali, disposta pra tudo pra todo 

mundo.” (Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 Pau Rei, (pp. 66) refere a maternidade como um dom divino, inato do 

feminino, e que requer aptidões como capacidade de superação e abdicações. 

Ao mesmo tempo, discorre sobre o que é ser mulher, atribuindo beleza e corpo 

como atributos para exprimir a sua feminilidade e sensualidade, e referir-se 

“(...) Mais cuidada também pelo marido, companheiro”. 
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“Ser mãe é receber um dom divino. É estar fora de seu corpo, superar 

todas as dificuldades. E ser mulher é aquela que sempre marca 

presença, está sempre linda, marcando presença. Tá sempre arrumada, 

perfumada. Mais cuidada também pelo marido, companheiro.” (Pau Rei, 

32 anos, 8 meses). 

 

 A mulher procura incorporar para si que amamentar é um ato de amor 

materno, uma capacidade nata de doação de si, e uma forma de proporcionar à 

criança a saúde biológica. Com isso ela interpreta que toda dificuldade, 

sofrimento e conflitos, aos quais podem surgir durante a amamentação, 

caracterizam-se como um fenômeno positivo e único, uma capacidade de 

superar seus limites para o sucesso da maternidade e amamentação e a sua 

continuidade. Possivelmente porque acredita que o sofrimento físico e 

emocional faz parte da sua condição feminina, da sua natureza. 

Ainda, na narrativa de Pau Rei, (pp. 66), suscita uma análise crítica sobre a 

romantização da maternidade.  

A romantização da maternidade é a incorporação do amor, satisfação, bem 

estar, felicidade, dos momentos únicos e inesquecíveis que somente podem 

ser sentidos e vividos se a mulher experimentá-los. A mesma “receita” ou 

“modus operandi” para a construção do ideário para a família e para a 

felicidade e para o alcance da perfeição comportamental humana. 

O amor incondicional, reiterado nas expressões que envolvem o sacrifício, 

pela dor e pelo sofrimento, e, a moralização das práticas da criação e do 

cuidado, está para além, de uma mera experiência corpórea ou materna e da 

satisfação plena das mulheres pela maternidade e amamentação.  

A maternidade romantizada é um modelo construído socialmente, 

historicamente e culturalmente, o qual resulta de uma ambivalência sobre o 

amor, com a responsabilidade e a culpa. 
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 A ideia da amamentação como uma obrigação natural da mulher e do 

dever sagrado da maternidade permanece internalizada, a partir da construção 

da identidade materna e afeta fortemente na decisão tanto para “maternar” 

quanto para amamentar. 

Idealizações postas para o feminino, sobre como ser uma “boa mãe” ou a 

“super mãe” e ser a mulher perfeita, são representações sociais definidas. 

(CARNEIRO, 2014). A mulher assume para si, desde as primeiras percepções 

femininas como ser e como deve se comportar, para se tornar algo e assumir 

papéis sociais.  

Para tornar-se boa mãe e mulher perfeita, necessita de uma construção 

identitária social e cultural. Assim, revela Simone de Beauvoir (1967), “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”. 

Toda transformação de um corpo feminino envolve a identidade e os papéis 

mulher e mãe. Somente é possível compreender a experiência da 

amamentação, analisando a identidade e os papéis que mulher e mãe ocupam 

na sociedade, como se constrói o comportamento, crenças e as decisões sobre 

a interrupção e a continuidade para amamentar. Nada está fora ou isolado das 

interações, da intimidade e dos sentimentos dessas mulheres. 

Quando Pau Rei, (pp.67) compara o ser mãe a um “dom divino”, ela pode 

se referir a uma graça, receber um presente de alguém (revelando interação e 

introjeção de comportamento), uma dádiva, que é se doar para o outro. Um 

modelo de maternidade incondicional, abnegado e altruísta. Para Lobo (2008), 

quando a mulher na maternidade assume o papel de mãe suficientemente boa, 

ela é herdeira de uma relação de vida submissa, reconhecendo seu papel 

social e alheio ao seu desejo pessoal, o cuidado destinado às mulheres está 

localizado fora do espaço social, sendo então, considerado essencial para a 

vida privada. 
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Hird (2007) complementa que a dádiva corpórea, é generosa na medida em 

que se produz involuntariamente a construção de uma identidade, ou seja, 

assume uma identidade de modo inconsciente, é o “modus operandi” da 

entrega/doação do corpo materno. A maternidade é uma entrega unilateral da 

mãe para criança, a mulher se rende ao desejo e dependência do outro, 

doando seu tempo, seu corpo e sua autonomia, enfatizado na narrativa de Pau 

Rei,  (pp.67) quando: “Ser mãe é (...). É estar fora de seu corpo, superar todas 

as dificuldades”. 

 Ainda, para assumir ou sustentar tais estereótipos impostos é preciso 

“suportar” (lidar, tolerar, aguentar, sofrer), e, ao mesmo tempo, demonstrar que 

se sente bem e feliz. Nos relatos de algumas mulheres que vivem a 

maternidade, parece que toda mulher deve se sentir feliz com o sofrimento, dor 

e dificuldades, um pensamento naturalizado e projetado na vida íntima e 

privada. Esses sentimentos e tensões são internalizados, não sendo 

demonstrados no ambiente externo e social. 

Neste sentido, a visão de mulher perfeita (completa, inteira, fabricada, 

produzida, satisfeita) está significativamente atrelada ao corpo perfeito 

(completo, primoroso, exato, bom), conectado à beleza e jovialidade. A 

perfeição corporal feminina traz elementos sociais definidos para o 

encantamento do outro, é uma condição introjetada na subjetividade da mulher 

e que pode se estender para a experiência materna, conforme expressos nas 

narrativas de Angico Branco, e Ingá: 

 

“Para mim, ser boa mãe, eu acho que é suportar tudo. E para ser a 

mulher perfeita, é gostar do seu corpo. Se sentir bem.” (Angico Branco, 

20 anos, amamenta há 2 meses). 

 

“A mulher perfeita é ter um corpo perfeito, né?.” (Ingá, 30 anos, 

amamenta há 3 meses). 
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As mulheres entrevistadas, Araçá do Cerrado e Jacarandá, (pp.69), ao se 

referirem ao dever materno, utilizaram o termo “você tem que”, uma 

argumentação clara sobre o dever e a responsabilidade no cuidado do outro. 

Todo dever remete a uma obrigação, necessita fazer algo para o outro, estar 

em débito. Tal enunciação pode se referir a uma condição de si para o 

cumprimento feminino e materno que está presente nos discursos científicos e 

de biopoder desde o século XVIII. (BEAUVOIR, 1967; BADINTER, 1985; 

MARTINS, 1998).  

 

“É difícil, você tem que tomar todo o seu tempo para o seu filho.” (Araçá 

do Cerrado, 26 anos, amamenta há 5 meses). 

 

“A única coisa que você tem que fazer no começo. Então, primeiro é o 

bebê.” (Jacarandá, 40 anos, amamenta há 2 meses). 

 

Para o dever materno, é preciso doar-se (seu tempo, seu corpo, sua vida), 

com o propósito de cuidar e responsabilizar-se pela construção social dos 

sujeitos, em nome da moral e bons costumes estabelecidos pela própria 

sociedade.  

Para o cumprimento do dever materno é preciso priorizar a maternidade e 

dedicar-se exclusivamente e intensivamente ao cuidado do outro. 

Para muitas mulheres que experimentam a maternidade, é difícil aceitar o 

fracasso no desempenho da amamentação em razão de acreditar que são 

naturalmente prontas e aptas para o exercício pleno e amoroso da 

maternidade. A experiência da maternidade e da amamentação é um processo 

de natureza biológica, anatômica e fisiológica mas que depende de fatores 
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sociais e emocionais, o que de fato, lhes causa certo sofrimento, angústia, 

frustração pelo insucesso da amamentação e, consequentemente, o fracasso 

do exercício materno. Como  fala Angico Branco, (pp.70): 

“Pra mim o que importava era ele e não eu. Fiquei sem leite, eu percebi 

que não tive leite pra amamentar meu próprio filho. (...) Você tem que 

tomar todo o seu tempo para o seu filho.” (Angico Branco, 26 anos, 

amamenta há 5 meses). 

 

A narrativa de Ingá, , a seguir, indica que a amamentação é um fenômeno 

apreendido, e, não inato e inerente às mulheres que vivem a maternidade. E, 

durante esta experiência de amamentação, a mulher sente que precisa fazer 

concessões pessoais em sua vida para priorizar a maternidade, a 

amamentação e o cuidado com o outro. 

 

“Ai amamentar... eu no começo não gostava. Agora comecei a gostar, 

porque ela precisa, né?. Você tem que focar na criança, a prioridade 

agora é ela.” (Ingá, 30 anos, amamenta há 3 meses). 

 

Há aquelas mulheres que desejam a maternidade e a amamentação, e, 

mesmo diante de tantos conflitos e tensões emocionais, não abrem mão das 

experiências maternas e da amamentação, superando e persistindo até o 

alcance de seus objetivos. Esses são exemplos de que a maternidade e a 

amamentação, nos tempos atuais, passaram a ser vistos pelas mulheres, como 

uma possibilidade de escolha feminina, em que a mulher poderá optar ou não 

pela amamentação, se este for o seu desejo e a sua prioridade para o sucesso 

do cuidado.  

Em relação ao que se refere prioridade feminina e materna, é preciso 

reconhecer que nem todas as mulheres trazem consigo o desejo de abdicação 



71 

 

total da sua vida íntima e, se dedicar plenamente, a ponto de abrir mão de seus 

sonhos, desejos pessoais e sua felicidade, embora sejam constantemente 

pressionadas a fazer. 

A fala a seguir  de Jacarandá, demonstra que a dedicação para a 

maternidade e a amamentação, pode estar atrelada à doação de si, a uma 

preocupação com o cuidado do outro, à abdicação e à entrega incondicional e 

justificada pelo amor materno. 

 

“(...) é ter dedicação, é se preocupar com o filho. Eu acho que é colocar 

o filho em primeiro lugar. (...) Eu acho que ser mãe é ser boba, porque 

as mães fazem tudo pelos filhos.” (Jacarandá, 40 anos, amamenta há 2 

meses). 

  

 A maternidade compreendida como uma ação coletiva e ao mesmo 

tempo narrada como uma experiência individual, suscita a impressão que 

Jacarandá, (pp.71), possui a cerca do que é ser uma boa mãe: “(...) é ter 

dedicação, é se preocupar com o filho”, traz explicações sobre a maternidade. 

Caracteriza aqui, como uma ação complexa que expressa uma ação da 

entrevistada e, ao mesmo tempo, a sua impressão esperada e vivenciada pela 

sociedade. 

Nesta perspectiva, Strauss (1999) sinaliza que em relação às ações existe 

uma complexidade entre ações realizadas pelo coletivo e as ações realizadas 

individualmente, sendo possível realizar uma análise do self (sobre si mesmo). 

A maternidade vista e sentida como uma ação de atos já realizados, ou 

seja, aqueles reproduzidos e passados e de atos a serem realizados, aqueles 

que se sente no presente momento, no ato da vivencia, é quando se está 

imerso na ação, na experiência da maternidade. Neste momento, refere-se 

quando a entrevistada, Jacarandá, , narra sua própria experiência, mas ao 

mesmo tempo, como se sente diante dela, alcançando o seu self: “Eu acho que 
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é colocar o filho em primeiro lugar. (...) Eu acho que ser mãe é ser boba, 

porque as mães fazem tudo pelos filhos.” É o momento do sujeito adquirir, e, 

ao mesmo tempo, projetar a consciência de si sobre seus atos e 

comportamentos particulares. 

 A narrativa de Pau Rei, expressa os seus selfs e mes, em relação aos 

atos passados, uma auto-avaliação sobre a maternidade e a amamentação. A 

entrevistada percebe e revela o momento de conflito entre os papéis sociais 

que assume, e quais atos se chocam entre si para o abandono ou continuidade 

da amamentação. 

 

“Nas primeiras 48 horas é mais difícil, eu me sentia insegura, mas não 

tive essa dificuldade de falta de leite. (...) O meu problema foi ter que 

escolher amamentar meu filho e ver meu marido me olhar de forma 

diferente.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 8 meses). 

 

 O discurso da entrevistada, “Palmeira de Macaúba, a seguir: “não tenho 

vontade mais de continuar a amamentar”, sinalizando o que Strauss (1999) 

trata do perigo e o desapossamento, “um mundo problemático, apresenta não 

só descoberta, mas também perigo” (p. 53).  

 Embora a entrevistada tenha amamentado por 8 meses, (pp. 72), nota-

se que ainda lida com o conflito inicial da aceitação pela amamentação. Não se 

trata de realizar julgamento de valor, mais de abrir um parêntese para as 

mulheres que vivem a maternidade, em razão de fatores sociais e culturais, e 

que estes sobrepõem o seu desejo íntimo e a sua escolha. O perigo e o 

desapossamento permeiam as experiências do que representa ser a mulher 

perfeita e do que representa ser boa mãe ou a amamentar. 
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“Eu acho muito complicado. Cansativo. Eu mesma não tenho vontade 

mais de continuar a amamentar.” (Palmeira de Macaúba, 22 anos, 

amamenta há 8 meses). 

 

 O perigo aqui mencionado pela entrevistada, Palmeira de Macaúba, 

(pp.72), é quando refere-se a: “Eu acho muito complicado. Cansativo. (...)”, 

como um indicativo da possibilidade de perder alguma coisa, seja perder o seu 

mundo, sejam suas posses, seu corpo, sua vida anterior. Possuir indica algo o 

qual lhe pertence, e, quando corre o risco de perder algo importante, ou 

fundamental para sua vida, há o sinal para o perigo, pois sugere a perda do 

seu caminho por algum tempo, “(...). Eu mesma não tenho vontade mais de 

continuar a amamentar”, o que pode indicar a desistência. 

O julgamento do objeto, aqui representado pelos seios maternos, implica na 

relação que a “mulher mãe”, “mãe mulher” possui com o próprio objeto, embora 

a essência, a sua natureza esteja no seu corpo, nos seus seios (objeto) não 

estão neles, mas, sim, na relação que a mulher possui com a amamentação, 

para consigo e também a quem determinou a sua condição para a maternidade 

e a amamentação. Foi então, questionado a cada entrevistada: para ser uma 

boa mãe é necessário amamentar? 

A maioria das entrevistadas alegou que a não amamentação ou seu 

abandono não tem relação com o papel de ser uma boa mãe, mas associam o 

papel do cuidado à saúde da criança como essencial.  

 

“Não. Eu acho que não vai influenciar. Porque quando o bebê estiver em 

outra fase, nem vai lembrar, Quem sabe é só a mãe.” (Cambacá, 35 

anos, amamenta há 20 dias). 
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“Não. Eu amo meu filho e o que me tornei hoje é por causa do meu filho. 

E o que aconteceu com meu corpo, não me arrependo.” (Angico Branco, 

20 anos, amamenta há 2 meses). 

 “Não. Eu acho que não vai influenciar não. Porque quando tiver 

passado essa fase, o bebê não vai ter lembrado se mamou ou não. É a 

natureza da mulher.” (Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 Apenas Butiá, (pp.74) narrou com mais detalhes que a amamentação 

pode ter relação com a escolha da mulher, seja para sua continuidade ou para 

o seu abandono, seja em razão de reconhecer que existem muitas dificuldades 

para garantir a amamentação, seja pela não identificação com a amamentação. 

E ainda, sugere alternativas para a realização do cuidado da criança.  

 

“Não. Às vezes tem mulher que não consegue mesmo amamentar. 

Ou (silêncio) não gosta. E (pausa) às vezes não suporta a dor, 

porque não é fácil amamentar, e, nem por isso ela vai deixar de ser 

boa mãe. Tem outros meios da criança se alimentar, tem leite de 

fórmula, de vários tipos de leite e, nem por isso ela vai deixar de ser 

uma boa mãe, porque não consegue ou não quer amamentar.” (Butiá, 

24 anos, amamenta há 4 meses). 

 

Duas entrevistadas, Jacarandá e Ingá, (pp. 74) declararam em suas 

narrativas que para ser uma boa mãe é necessário amamentar, associaram 

este fenômeno à uma obrigação, à responsabilidade pelo cuidado da saúde da 

criança e ao cumprimento do dever materno. 

 

“Ela só não pode amamentar quando tem alguma doença que não 

pode amamentar. (...) Ela vai querer proteger ele. É uma forma de 
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proteger o filho, uma mãe de verdade é assim.” (Jacarandá, 40 anos, 

amamenta há 2 meses). 

 

 “É, porque é a saúde pro nenê. E até pra você. No começo eu 

era bem gordinha. Depois que comecei a amamentar eu sequei. Todo 

mundo olha pra minha cara e diz: - Nossssa o que aconteceu com 

você? Em vez de você engordar, você emagreceu. O que você fez? Eu 

digo: - tô dando de mamar.” (Ingá, 30 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 A passagem de um status implica normalmente em uma sequência 

ordenada, cujo movimento de mudança se desloca a partir da existência de 

acontecimentos e comportamentos antecessores para originar os sucessores, 

promovendo uma continuidade para a ação (amamentação), como narra Pau 

Rei, (pp.75).  

 

“Acho importante amamentar, há momentos que você entra com 

conflito consigo mesma. Mas com calma tudo pode ser superado, só 

dar tempo ao tempo, não desanimar, porque é muito difícil, dá vontade 

de chorar sim.” (Pau Rei, 32, amamenta há 8 meses). 

 

À medida que a mulher passa a se comprometer e a se dedicar 

exclusivamente para a maternidade e amamentação, sobrevém a superação de 

conflitos internos, e, as dificuldades superadas com o passar do tempo 

pressupõem uma experiência motivacional para a sua continuidade. Não 

exatamente, por um desejo inato e voluntário da mulher.  

 Mesmo quando a mulher faz suas escolhas voltadas para o cuidado 

materno existem normas de valores construídas e pré-definidas.  

 



76 

 

 É preciso refletir sobre a amamentação como um fenômeno plural e 

multifacetado, não sendo possível compreendê-la fora do contexto em que está 

inserida.  
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4.2 ASSOCIAÇÕES ENTRE RESPONSABILIDADE PELO CUIDADO E AS 
DIFICULDADES DURANTE A AMAMENTAÇÃO. 

 

“(...) não é o fato biológico da reprodução que determina a posição social 

das mulheres, mas as relações de dominação que atribuem um 

significado social à maternidade.” (Lucila Scavone, 2001). 

  

 O cuidado não é necessariamente, uma tarefa exclusiva do feminino, 

mas está presente na vida das mulheres, como tarefa fora do espaço social, ou 

seja, designado para o espaço doméstico, e, portanto, sentido e visto como 

uma tarefa essencial para a manutenção da vida, uma obrigação e dever da 

mulher, exclusivo para o âmbito privado das relações sociais. (TRONTO, 

2007). 

As mulheres na maternidade ao assumirem o status de mãe passam a 

adquirir a responsabilidade pelo cuidado do bebê, sendo incumbido a elas esse 

papel. Tal atribuição pode levantar uma série de conflitos e tensões sobre sua 

vida.  

A responsabilidade pelo cuidado confere sucesso ou fracasso quanto à 

saúde do bebê, como já foi mencionado anteriormente, pode ser compreendida 

por essas mulheres, como uma negociação sobre a abdicação da autonomia e 

desejos pessoais. 

O sentimento de responsabilidade pelo cuidado do outro, representa no 

inconsciente das mulheres uma espécie de carga, obrigação, culpa, ou sinais 

que aparecem em seus comportamentos, atitudes e discursos. Não cuidar ou 

não cuidar adequadamente, segundo as exigências e expectativas sociais, é 

um ato de irresponsabilidade contra a espécie humana. Sendo assim, a 

responsabilidade está associada a discursos que contemplam dificuldades, 

conflitos, sofrimento, desistência, superação, continuidade e o sucesso sobre a 

amamentação e a maternidade. 
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Superar dificuldades garante o êxito pelo cuidado, suplantam barreiras, 

sofrimentos, dores físicas e cansaços, especialmente se o leite materno for a 

forma exclusiva de alimentação da criança. Tensões e conflitos parecem afetar 

na produção do leite materno e, a incerteza de que a quantidade de leite não 

seja suficiente, pode afligir ainda mais algumas mulheres. Assim narra Butiá,  

(pp.77): 

“Era o único alimento que ele tinha e só eu podia dar o alimento que 

estava precisando. (silencio) O leite que às vezes ele mamava, mas 

parecia que não tinha.” (Butiá, 24 anos, amamenta há 4 meses). 

 

Em relação à responsabilidade pelo cuidado do bebê destacaram-se as 

dificuldades e conflitos que surgiram no decorrer do nascimento e perduraram 

em torno dos primeiros meses de vida da criança. As dificuldades nestes 

discursos das mulheres foram uma das razões mais marcantes que as fizeram 

ponderar sobre a desistência e a continuidade pela amamentação: 

Justamente este discurso coincide com as incidências para o abandono 

precoce da amamentação ou não amamentação (0 aos 4 meses de vida da 

criança), segundo estudos estatísticos mundiais (VICTORA, BAHL, BARROS, 

2016; WHO, 2016).   

Na narrativa de Angico Branco, (pp.77), a amamentação representou um 

ato de violência contra seu corpo, as dificuldades que ela experimentou neste 

período, foram de dores físicas e sofrimento e certa decepção, em razão da 

expectativa criada, quando diz: “Amamentar não foi como eu pensava (...) Não 

foi tudo aquilo que eu imaginava.” 

 

“Amamentar não foi como eu pensava. Que seria tranquilo como fala. 

Não foi tudo aquilo que eu imaginava. Ele chegou a arrancar pedaço do 

meu seio. (...) Então não foi tudo aquele mar de rosas. Toda vez que eu 
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amamentava eu chorava junto com ele, e ele mamava até sangue.” 

(Angico Branco, 20 anos, amamenta há 2 meses). 

 

 De outro lado, não se trata de generalizar a imposição estabelecida pelo 

biopoder por meio da naturalização da maternidade, da amamentação, a sua 

romantização, ou o desejo e expectativa social, mas, também levantar uma 

reflexão compreensiva sobre a existência de mulheres que desejam a 

maternidade e a amamentação. Sofrem, passam por dificuldades, em razão de 

dores corporais, rachaduras, mastites, cansaços, sangramentos nos bicos de 

seus seios, ainda sim, desejam continuar a amamentar, pois a amamentação 

para algumas mulheres pode ser vista como o desejo da experiência, uma 

realização pessoal, uma realização pela superação. Assim como existem 

mulheres que não passam por tais dificuldades, conforme demonstra a 

narrativa de Butiá, (pp.78). 

 

“No começo é difícil mesmo, e a gente pensa que não vai conseguir, mas 

agora eu vejo que a dificuldade que eu passei, eu não desisti, que era 

pra eu ter desistido (pausa). Era pra eu colocar ele na mamadeira, ter 

dado mamadeira. (...) Mas eu, eu colocava na cabeça que ele precisava 

do meu leite e (pausa) eu superava tudo aquilo e, então eu consegui.” 

(Butiá, 24 anos, amamenta há 4 meses). 

 

 No discurso de Araçá do Cerrado, (pp.78), o seu desejo pela 

amamentação não coincide com o desejo social. Porém, em razão da 

responsabilidade pelo cuidado imposta a ela, socialmente e culturalmente, a 

mulher passa a assumir esse papel, em nome do amor e da responsabilidade 

para o outro. Para a entrevistada, a amamentação foi um aprendizado, seja 

para o amor materno, seja para amamentar, seja para passar a gostar. 
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“No começo eu não gostava, mas agora, aí aprendi a gostar. Mas ela 

precisa, né?. Pra poder crescer. E ela tá, tá bem gordinha.” (Araçá do 

Cerrado, 30 anos, amamenta há 3 meses). 

 

A responsabilidade pelo cuidado do outro requer geralmente muitas 

renúncias da vida (sejam temporárias ou definitivas). A superação das 

dificuldades está associada à abdicação, de um modo de viver e ser, coloca 

para refletir sobre a continuidade pela amamentação ou a sua desistência. 

Essareflexão não exige uma decisão irreversível, ou seja, é passível de 

mudanças de ideias, valores e decisões, uma vez que ela ocorre 

progressivamente e ao longo da vida, ou seja, pode ser reavaliada. 

 

 “É complicado. É uma superação mesmo. Eu não tenho mais vontade. 

Não quero mais ter filho, porque é muito difícil, né?. É complicado.” 

(Palmeira de Macaúba, 22 anos, amamenta há 8 meses). 

 

A decisão das mulheres pela maternidade pode conduzir a comportamentos 

e discursos, explícitos na narrativa de Pau Rei, (pp.79) para a garantia pelo 

cuidado e o bem-estar da criança.  

Aparece na narrativa de Pau Rei, a seguir, (pp.79) um discurso inicial sobre 

a romantização da maternidade e amamentação, que amamentar é uma 

satisfação, é especial. Na sequência, observa-se que a mesma entrevistada 

percebe que a sua vontade não coincide com a romantização e a expectativa 

social do que é ser mãe.  

 

“A mulher quando está amamentando é muito especial, mais em algum 

momento dá vontade de desistir de tudo. (...) eu, no começo senti culpa, 
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porque não tive mais vontade, é cansativo, porque eu queria sair.” (Pau 

Rei, 32 anos, amamenta há 8 meses). 

 

Assim, é possível compreender que existem imposições sociais, 

significações e valores morais sobre a maternidade e que podem fragilizar a 

mulher, o exercício para sua autonomia, da sua vida e o modo de viver. 

Emergem sentimentos que lhe causam certos sacrifícios, abdicações, 

dedicação ao filho ou filha, gerando inseguranças, fragilidades acerca das suas 

decisões, autonomia e necessidades pessoais. 

A imagem da “boa mãe” edificada para a mulher constitui elementos como 

amor incondicional, um amor normatizado e normalizado em nome do cuidado 

do outro. Para algumas mulheres, é sentido como uma invasão do seu corpo, 

da sua privacidade, intimidade e individualidade, porém para aquelas que 

decidem abdicar, justificam como uma espécie da sua condição funcional e 

biológica.  

 

4.2.1 Grupo Focal: O discurso das Jequitibás 

 

 Foi observado que durante a entrevista por Grupo Focal, as 

entrevistadas se sentiram mais a vontade, se sentiram acolhidas e empáticas 

em relação à experiência da amamentação. O fato de haver uma preocupação 

sobre a homogeneidade do grupo, dos interesses e comportamentos em 

comum, facilitou esse processo de entrevista.  

 Todas estavam acompanhadas de seus bebês, realizaram os cuidados 

maternos e amamentavam enquanto a entrevista coletiva (grupo focal) foi 

realizada.Apenas uma das participantes era mãe pela primeira vez, as demais 

já tinham experiências anteriores em relação à maternidade e à amamentação. 
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Por isto, durante o discurso, puderam expor as diferentes experiências e 

dificuldades,  associando-as com a responsabilidade pelo cuidado do bebê: 

A mulher pode ter que lidar com estereótipos introjetados, os quais 

repercutem sobre o ato de amamentar e o que implica no amor materno, 

associados a alguma negociação para a doação de si.  

A doação de si, segundo Hird (2007), refere-se como forma de abdicação 

do corpo, do sentimento de dor, do sofrimento corpóreo para proporcionar a 

saúde biológica do seu filho em razão do amor materno. E nem sempre o seu 

desejo coincide com o desejo social, porém para garantir o status de “boa 

mãe”, acaba fazendo concessões sobre as dificuldades, sofrimento e dor. 

 

 “No começo, é, era difícil de tentar, de dar de mama, assim sabe. Ele 

não conseguia. Eu quase desisti de dar de mamar. Daí pensei em dar 

mamadeira, os médicos não deixavam (...). Daí eu fui tentando, 

tentando, até uma hora, eu consegui.” (Jequitibá-vermelho, 19 anos, 

amamenta há 1ano e 8 meses).  

 

Segundo a narrativa a seguir, de Jequitibá-gigante, observa-se que podem 

ocorrer diferentes experiências da amamentação em uma única mulher. 

Observa-se que a cada nova experiência, a entrevistada pôde encontrar 

diferentes explicações, apontando novas possibilidades de caminhos sobre a 

amamentação, bem como realizar reavaliações de atos, comportamentos, 

ideias e decisões, para garantir a sua continuidade ou conseguir alguma 

experiência exitosa.  

 

“Cada um foi uma experiência bem diferente. O mais velho tinha a língua 

presa, então ele não pegava, mas a gente não sabia. Então foi uma 

cobrança muito grande, porque amamentar é o certo, é o melhor pra 

eles. (...) E não interessa se o bebê tá passando fome. O problema é teu, 
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é você que não quer dar de mamar, o negócio é com você. (...) então eu 

sofri bastante, chorei muito, eu sentava do lado dele, ele chorava 

bastante. Ele já tava com 15 dias até descobrir que ele tinha a língua 

presa, ai né, ai já era tarde, então meu primeiro cresceu na mamadeira. 

(...) No segundo, eu insisti um pouco mais, então percebi que realmente 

dói, incomoda, mas ele mamou bem até os 6 meses, porque eu 

engravidei. (...) E ela, eu sofri um pouquinho mais, sangrou muito, ela 

engoliu sangue durante a amamentação. Isso provocou enjoo nela. Foi 

bem complicado, sabe.” (Jequitibá-gigante, 34 anos, amamenta há 10 

meses). 

 A responsabilidade pelo cuidado da criança, representado pelo 

fenômeno da amamentação, também está ligado à obrigação, ao dever 

materno. A necessidade para o sustento da família, ou o desejo para alcançar 

a autonomia e liberdade da vida, nem sempre conseguem caminhar juntos. É, 

também, o momento em que mulheres enfrentam conflitos tensionais sobre a 

continuidade ou o abandono da amamentação. Porém, quando o desejo da 

mulher em amamentar não coincide com o desejo social, a mulher pode 

ponderar para o que ela considera mais importante e necessário para sua vida 

e de sua família, assim narra Jequitibá-rosa, (pp.82). 

 

“(...) Nenhum dos dois eu gostei de amamentar, mas eu sei que é bom 

pro nenê, também agora tá sendo mais difícil pra mim, porque eu voltei a 

trabalhar faz já 1 semana. E eu não sei o que dar, porque ele não quer 

pegar muito bem a mamadeira, ai ele só pega mesmo quando ele tá com 

fome. (...) Eu não sei o que fazer, assim tipo, eu chego no final da tarde, 

então ele mama desesperado. (...) Então eu fico nervosa, entendeu?” 

(Jequitibá-rosa, 30 anos, amamenta há 4 meses). 

 

 O comportamento social de responsabilizar e culpabilizar as mulheres 

por fracassos ou para pressioná-las a assumir condutas e papéis sociais, tem 

feito parte do repertório da sociedade patriarcal e está integrado nos discursos 

biomédicos. É importante refletir e ponderar sobre o quanto estes discursos de 
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responsabilização e culpabilização pelo cuidado da saúde da criança, afetam 

todas as mulheres, especialmente, aquelas em vulnerabilidade social, 

suscetíveis a sofrer violência, a sustentar a família por meio de trabalhos, por 

vezes, desvalorizados socialmente, como trabalho doméstico, cuidadoras e 

outros subempregos, além das tarefas do lar. 

A superação de dificuldades e sofrimentos oriundos da maternidade e a 

amamentação garantem o seu sucesso. Basta compreender a qual custo e 

qual força são exercidos para que as mulheres naturalizem o dever e a 

responsabilidade pelo cuidado. 

 O próximo subtítulo pretende compreender e ao mesmo tempo 

problematizar sobre o sofrimento através das dores físicas da mulher e o 

quanto essas mesmas mulheres podem ser capazes de superar tais 

dificuldades para o cumprimento do dever materno e para a continuidade da 

amamentação. 
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4.2.2 LIMITES DE DOR SOBRE O CORPO E A SUPERAÇÃO PARA O 
CUMPRIMENTO DO DEVER MATERNO. 

 

“Para que uma mulher assuma a condição de sujeito, precisa negar uma 

história que a nega, e, assumir seu lugar como participante da própria 

história. Recuperá-la é, pois, devolver uma memória que foi roubada e 

abrir caminho para o futuro. Porém, a perspectiva ginecocêntrica nem 

sempre é fácil de recuperar, porque a onipresença do viés patriarcal 

afeta as categorias em que pensamos, partindo da falsa premissa de que 

o ponto de vista masculino é o correto ou o mais adequado para 

perceber e explicar todo o mundo da experiência humana.” (Gerda 

Lerner, 1979). 

 

Uma das primeiras dificuldades, anunciadas pelas mulheres foram: a 

anatomia e pega dos seios para a amamentação, que provocaram dor, 

sofrimento, angústia e choros, sentimentos expressos pelo seu corpo e, que 

segundo os discursos das entrevistadas, deveriam obrigatoriamente superar.  

Por este motivo, o subtítulo “Limites de dor sobre o corpo e a superação 

para o cumprimento do dever materno”, tornou-se uma subcategoria 

incorporada na categoria de análise “associações entre responsabilidade pelo 

cuidado e as dificuldades durante a amamentação”. Ambas apresentam 

profunda conexão entre si, porém aparecem nas narrativas como algo peculiar, 

especialmente quando as mulheres referem sobre as dores e sofrimentos que 

passam para amamentar. 

Almeida (1999), explica que a ideia da obrigação e do dever materno para a 

amamentação está internalizada nos conflitos e tensões existentes. E para 

Beauvoir (1967), “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” se refere ao fato 

que há um ideário do que é ser mulher, o qual se edifica em torno do sexo 

feminino que determina suas escolhas e seu modo de vida. 
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Ao problematizar a dor e o dever materno, procura-se tratar sobre uma 

questão de gênero e de empatia sobre o outro (mulher na maternidade). Nesta 

perspectiva, questiona-se ”Quanto é possível tolerar a dor física, 

constantemente, em livre demanda, no início da amamentação?”; “Qual a 

sua capacidade de suportar a dor e o sofrimento físico e mental e quanto 

tempo leva para atingir seu limiar, para continuar ou abandonar a 

amamentação?” Amamentar é uma mera prática funcional condicionada 

pelo biológico feminino ou um fenômeno multifacetado e social? 

Seria ingenuidade científica crer que para amamentar, a mulher na 

maternidade necessita simplesmente suportar e superar todas as dores, 

sofrimentos e tensões em nome do dever materno, do amor, da 

responsabilidade pelo cuidado, do status de boa mãe. Assim, através das 

narrativas, será possível compreender e até problematizar, sobre tudo o que 

está entorno da maternidade e amamentação, das dificuldades e dos 

sofrimentos que toda mulher deve superar para cumprir seu papel social. 

 

“Meu bico do seio era pra dentro, e levou três dias para mamar. No 

começo foi bem difícil, até colocar ele pra fora, foi machucando, rachava 

e sangrava e eu pensei que não ia conseguir amamentar”. (Butiá, 24 

anos, amamenta há 4 meses). 

 

A amamentação vista como um processo biológico, natural e funcional da 

mulher, parte do pressuposto que toda mulher com mamas íntegras somado a 

sucção eficaz tornam as mulheres capazes para amamentar. Entretanto, 

considera-se que a amamentação requer aprendizado e simbiose entre a “mãe” 

e o  bebê. É um constante aprendizado, mesmo que a mulher possua todos os 

elementos biológicos, anatômicos e fisiológicos para tal função ou mesmo que 

ela já tenha passado pela experiência da amamentação.  
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Tal simbiose “mãe e bebê” requer uma ação contínua para a amamentação, 

a medida que a mulher supera desafios, dificuldades e sofrimentos, que 

afloram no inicio da maternidade. Há exemplos de mulheres que podem 

conseguir experiencia exitosa e imediata para a amamentação, atribuindo seu 

sucesso a um momento tranquilo e harmonioso em sua vida.  

De outro lado, há também mulheres que por razões emocionais internas e 

externas, afetam o processo fisiológico, não alcançando o sucesso da 

amamentação ou alcançam com dificuldades, como por exemplo, morte de um 

ente querido, a separação conjugal, crises matrimoniais e familiares, violência 

doméstica, depressão pós parto, sofrimentos, angústias, ansiedades, 

preocupações, inseguranças, ou mesmo, a não identificação com a 

amamentação. É importante ressaltar que estímulos fisiológicos e mecânicos 

para a amamentação são acionados pelos mecanismos sensoriais e 

emocionais da mulher, e, também pelo estímulo que a criança exerce ao sugar 

o seio materno. Observe a narrativa de Cambacá, (pp.86): 

 

“Demorei 30 dias pra conseguir do meu primeiro filho, e 10 dias do 

segundo, só então que conseguiu pegar”. (Cambacá, 40 anos, 

amamenta há 2 meses). 

 

 Mas o que intriga é: o que de fato move estas mulheres a suportar as 

dores, angustias e sofrimentos (físicos e emocionais) para o cumprimento do 

amor materno? Será este o ponto de partida, para refletir sobre as imposições 

sociais, normas e comportamentos, aceitação ou o quanto as mulheres possam 

suportar as dores físicas, em razão da obrigação e responsabilidade pelo 

cuidado? Poderiam elas desejar um momento de descanso e redução da carga 

sobre o cuidar do outro?  

 O sentimento da dor na amamentação consiste na capacidade que cada 

mulher possui em tolerar algo que é desagradável para si e para seu corpo. Na 
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amamentação, seriam os puxões dos mamilos, beliscões, mordidas, fricções 

constantes, até chegar à vermelhidão, sensibilidade, rachaduras, inchaços e 

sangramentos.  

O sentimento da dor pode gerar angustia, aflição, agonia, consternação, 

ansiedade, desgosto ou expiação. Algumas mulheres passam a resistir a dor 

corpórea por meses a fio, geralmente os 3 meses iniciais da maternidade.  

Quando tais sentimentos associam-se à capacidade de resistir e superar a 

dor e os sentimentos provocados por ela, ocorre uma conexão com o 

sentimento pela capacidade de amar e do dever materno. Nota-se na mulher 

uma experiência sublime, que é superar a si própria.  

É importante destacar que existem mulheres que desejam a maternidade e 

idealizam a amamentação, e, mesmo diante de sentimentos, conflitos e 

tensões íntimas, estas mulheres suplantam suas dores, seus cansaços para 

realizarem o que almejaram. Se este fenômeno foi construído socialmente para 

as mulheres, e elas assumiram para si, não cabe aqui julgar, mas, sim 

compreender. Estas mulheres necessitam de apoio e suporte para viverem 

suas experiências da forma mais tranquila e possível, não de maneira 

romantizada, mas através do seu desejo pela experiência materna e da 

amamentação. 

O protagonismo das mulheres sobre a decisão da maternidade e da 

amamentação leva a sentimentos de profunda responsabilidade, para garantir 

o cuidado e o bem estar da criança. Entretanto, tal capacidade de 

disponibilidade adquire um caráter de satisfação na mesma intensidade que lhe 

é imposto o modelo social de “super mãe” ou de “boa mãe”. A exemplo, ao 

realizar um comparativo com o abandono do trabalho, ou a redução de horas 

laborais, em razão da maternidade, nota-se que tal decisão é vista e sentida 

pela sociedade como um exercício natural de autonomia pessoal, o que não 

ocorre quando a mulher decide seguir pela contramão deste fluxo. 
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Tanto a responsabilidade pelo cuidado e o bem estar da criança, quanto o 

cumprimento do dever materno, estão centralizados nas mulheres, assim como 

a dedicação, o cuidado intensivo (cuidado por 24 horas, na presença ou na 

ausência materna), sucesso ou fracasso, recairão sobre as mulheres. 

Segundo Rodrigues e Queiroz (2005), raramente as mulheres assumem o 

abandono da amamentação precoce, e este fato deve-se na lógica da 

responsabilização e culpabilização da mulher sobre o cuidado da criança e o 

cumprimento do dever materno. Seria este fato o momento para se refletir 

sobre a discriminação das mulheres em relação à maternidade e à 

amamentação? 

 

4.2.2.1 Grupo Focal e Entrevista Individual: o discurso sobre a dor através da 

experiência da amamentação 

 

 Os relatos mais intensos e que produziram maior sensibilização neste 

estudo, foram com relação às dificuldades associadas à superação da dor e do 

cansaço, para continuar a amamentação. 

 

“Pra mim foi horrível o primeiro, porque sangrou, virou uma flor o meu 

bico. Ele chorava pra mamar e, eu chorava pra não dar (risos). 

Realmente, não foi do jeito que eu esperei. (...) mas foi com muita 

dificuldade, consegui dar pra ele. Eu falava que não queria mais (risos). 

E pra ela foi muito mais fácil. Com ela, no começo também rachou o 

bico, só que em 1 semana, o dela melhorou muito. (...) Nossa, pra mim 

foi horrível mesmo.” (Jequitibá-branco, 28 anos, amamenta há 2 meses). 

 

A romantização produzida para a maternidade talvez seja uma das causas, 

para que contribua ao abandono do aleitamento materno precoce. Porquanto 
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as mulheres produzem grandes expectativas sobre a maternidade e a 

amamentação, sofrem um choque de realidade, causando sensações 

negativas e desencantamento para a continuidade da amamentação. Uma 

derradeira desilusão sobre o amor materno construído socialmente. 

E se amamentar foi um direito de escolha adquirido, e seu fenômeno 

desromantizado, não poderia gerar sensações positivas tanto para o desejo de 

amamentar, quanto para sua autonomia sobre o quanto é capaz e o quanto se 

permite sentir tais dores?  

Qual o melhor caminho para garantir que mulheres possam amamentar sem 

desconsiderar os conflitos tensões e dificuldades para a amamentação? A 

superação aparece nos discursos das entrevistas como o elemento chave, para 

a continuidade da amamentação, exemplificado nas narrativas de Butiá, e 

Cacaueiro , a seguir: 

 

“Eu superei a dor. O sentimento de dor, de não ter o bico do peito 

(pausa). (...) eu colocava ele pra mamar e ele não conseguia. Foi isso 

que superei também.” (Butiá, 24 anos, amamenta há 4 meses). 

 

“É verdade. O cansaço é grande. (...) Na maternidade ele não pegava o 

peito e doía. Eu aproveito para descansar um pouco, quando ele dorme 

(risos).” (Cacaueiro, 22 anos, amamenta há 2 meses). 

 

 Faz-se necessário romper os clichês atribuídos para a maternidade. Este 

estudo demonstrou que há uma necessidade imediata de ações de políticas 

públicas dialogarem diretamente e abertamente com as mulheres que vivem e 

viveram a maternidade.  
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Não existe política eficaz, quando esta considera os sujeitos passivos (ou 

os subjuga), sendo então, imperativo o desenvolvimento de táticas e 

estratégias que incluam os contextos sociais e culturais das mulheres.  

 Assim, considera-se primordial os diálogos e interlocuções com os 

atores sociais, mas também entre as ciências da saúde e biológica, sociais e 

humanas. 

 A amamentação não é um mero processo biológico, fisiológico e 

funcional. Assim, as ciências da biológica e saúde e, necessitam retirar a 

amamentação do isolamento e da prática mecanicista. Há intensa e emergente 

necessidade de se pensar, analisar e discutir a amamentação em uma 

perspectiva de gênero, corpo, papéis, assim como, numa perspectiva de 

cuidado de si, de autonomia de corpo e de empoderamento feminino quanto a 

sua capacidade de escolha e decisão. Para uma efetiva participação social 

deve-se refletir que ela consiste em uma interação social, do mundo para as 

mulheres, e vice versa. 

O próximo título a ser tratado, “Interação social e o status materno”, refere-

se sobre como as interações sociais podem afetar a maternidade e a 

amamentação. Quem são os sujeitos que as mães buscam orientação, 

alento e suporte emocional para tomar decisões ou ponderar sobre a 

maternidade e a amamentação?  
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4.3 INTERAÇÃO SOCIAL E O STATUS MATERNO 

 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. 

Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” (Antoine de Saint-

Exupéry, 1???). 

 

Nesta categoria pretende-se demonstrar como se configuram as dinâmicas 

sociais envolvidas na maternidade e de que forma podem influenciar nas 

decisões da mulher e no seu cotidiano.  

As interações que ocorrem no ambiente familiar, as pessoas da sua 

intimidade e que acompanham seu cotidiano são fundamentais para 

compreender como a mulher na maternidade vivencia a amamentação, e, isso 

transparece em seu discurso, assim é possível observar na narrativa de 

Copaíba, 33 anos, a seguir: 

 

“Eu me sinto presa pela maternidade. (...) minha preocupação maior, são 

com meus dois maiores, porque é (pausa), já tão nessa fase que 

(pausa)... sabe aquela curiosidade, tentam saber de tudo. Eu tenho 

liberdade com meus filhos e eles têm muita liberdade comigo para 

conversar sobre tudo.” (Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses).  

 

Nota-se que a entrevistada vive plenamente e intensamente a maternidade. 

A vivência da amamentação ocupa um papel estruturante no mundo dessas 

“mulheres mães”. 

A maternidade quando vista e sentida como um papel estruturante da vida 

da mulher está fundamentada em tudo naquilo que se permite (se deixa 

subjugar) ser aquilo que já é, o que “há” e no que aparenta ser. O que aparece 

nas narrativas é o indício de algo que não se mostra em sua totalidade, mas o 

que se permite demonstrar, enquanto corpo e figura feminina construída 
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socialmente. Na mesma medida, introjeta para si o modo de ser que foi 

construído para si, por meio de comportamentos e escolhas, são posturas e 

ações impregnadas e marcadas historicamente para a mulher através da 

maternidade e amamentação. 

A afetividade é uma qualidade que culmina no cuidado, media o encontro 

dual entre corpo e alma, razão e emoção. É através da afetividade que é 

possível desenvolver a prática do cuidado, pois é por ela que se lança mão da 

dedicação, abdicação, zelo, comprometimento, doação de si, para a 

responsabilidade. E é pela afetividade que se normatiza e normaliza o dever, a 

obrigação, o sofrimento e a responsabilidade pelo cuidado. 

O cuidado intensivo pode ser compreendido através do tempo dedicado 

para a amamentação, seja pela livre demanda, seja pela regularidade 

controlada da oferta. A “mulher mãe”, “mãe mulher”, se coloca à disposição da 

criança, se envolve integralmente e intensamente para a amamentação, 

oferecendo seu tempo, sua dedicação e seu corpo para garantir o sucesso da 

amamentação 

As relações familiares são sentidas como suporte de apoio para as 

mulheres que vivem a maternidade. Segundo a narrativa de Copaíba, , a seguir 

(pp.92-93), a família é o seu pilar, o lugar e o espaço de acolhimento e abrigo 

desta “mulher mãe”, “mãe mulher”, exprimem sentimentos de dedicação, 

compromisso, responsabilidade, cuidado, ensinamento, aprendizado e diálogo, 

e, ao mesmo tempo, uma satisfação pessoal.  

 

 “Eu fiquei mais preocupada nessa fase por isso, (referindo-se a uma 

doença da mãe). Porque todas as minhas gestações, a minha mãe 

esteve presente. Eu sofri muito nesta gestação e depois que “filho” 

nasceu. Porque eu tive que me virar 100% sozinha (entonou o tom de 

voz). (...) não fui pra minha casa, fui direto pra dela. Eu tive que arrumar 

forças, para poder ajudar ela. (...) ela tá muito debilitada. Eu via ela, e só 

chorava... Chorava (entonou a voz). (...) Eu tenho que fazer alguma 

coisa. Eu preciso de você... Eu falava: - Justo agora você vai me deixar 
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na mão -. Tudo é a mãe da gente. (...) não menosprezando o pai, né? 

perdeu tudo bem, mas mãe (entonou a voz), eu acho que (pausa), a 

gente perdeu a mãe, você não consegue superar. “Não consegue.” 

(Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 A seguir, as entrevistadas, referem quais interações sociais podem 

influenciar sobre suas decisões e comportamentos, ao aprendizado e 

conhecimento adquirido para a amamentação.  

O estoque de conhecimento pode ser compreendido como um acervo de 

informações, uma receita, para alcançar a compreensão e aprendizados em 

relação às experiências vividas e transmitidas. (SCHUTZ, 1979).  

 

“Bom minha mãe morreu quando eu era pequena. Então quem eu 

sempre escuto é a minha sogra. Porque ela me vigiava, também porque 

é uma pessoa com mais experiência. E ela mostrava qual a forma 

melhor. Essa falta de experiência que eu tinha e deixava pra ela me 

dizer. (...) às vezes eu me sentia confusa, porque ouvia que para 

amamentar não podia fazer daquele jeito, mais como ela deu a luz a meu 

marido, eu achei que seria certo eu seguir os conselhos dela.” (Pau Rei, 

32 anos, amamenta há 8 meses). 

 

 “(...) então nos primeiros dias, ela me disse para amamentar meio 

escondida, ficar em casa fechada, não sair na rua com meu filho e eu 

pensava: - por que eu tinha que ficar enclausurada? -, achava estranho, 

não devia nada pra ninguém. Mas me senti muito insegura pra falar, 

então eu permiti que ela me ajudasse.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 

8 meses). 

 

Em todas as falas das entrevistadas, a figura feminina é a que possui maior 

importância sobre a experiência a ser transmitida a respeito da maternidade e 



95 

 

da amamentação. A grande maioria cita a sua figura materna, como uma 

multiplicadora do conhecimento, como a guardiã das experiências e como a 

sujeita (feminino de sujeito) de maior elo social da intimidade, privacidade e 

subjetividade das mulheres entrevistadas.  

A interação geracional entre as mulheres ocorre em razão da experiência 

da maternidade e amamentação, frequentemente ditada pela figura feminina e 

matriarca, é ela que as mulheres recorrem para buscar apoio, alento e 

segurança sobre a sua capacidade de amamentar e “maternar” e, o quanto 

podem mensurar o sucesso e o fracasso materno. 

 

“Ah... a pessoa que eu escuto é minha mãe. Sempre escuto e converso. 

Que eu não... tipo (silencio)... cada um tem uma coisa para contar sobre 

a amamentação. Cada pessoa é diferente. Então eu procuro ela, 

qualquer dúvida que eu tenho sobre a amamentação, é ela que eu tenho, 

eu fico mais conformada e eu fico mais confortável.” (Butiá, 24 anos, 

amamenta há 4 meses). 

 

Na ausência da mãe, durante a experiência da maternidade e 

amamentação, as mulheres sempre optam por outra figura feminina e materna, 

sempre aquela que se encontra mais próxima do seu contexto social e familiar, 

independente do tipo de influência que possa causar (positivas ou negativas) 

entre as mulheres e as figuras femininas. É pela figura feminina que a mulher 

busca ou buscará uma reafirmação sobre sua capacidade de cuidar, 

amamentar, reproduzir e aos modos de ser e fazer. 

 Porém, quando a figura da mulher é o elemento central da família, mas 

há ausência ou incapacidade de interagir e participar inicialmente da 

experiência materna, isso causa uma grande insegurança diante a sua 

ausência e apoio esperado, segundo o relato de Copaíba, a seguir, (pag. 95) o 

qual pode produzir certa fragilidade sobre a continuidade da amamentação, 

tamanha a importância da figura feminina e matriarca neste período: 
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“Eu fiquei mais preocupada nessa fase por isso, (referindo-se a uma 

doença da mãe)”. Porque todas as minhas gestações, a minha mãe 

esteve presente. Eu sofri muito nesta gestação e depois que (referindo-

se ao filho) nasceu. Porque eu tive que me virar 100% sozinha (entonou 

o tom de voz). (...) não fui pra minha casa, fui direto pra dela. Eu tive que 

arrumar forças, para poder ajudar ela. (...) ela tava muito debilitada. Eu 

via ela, e só chorava... Chorava (entonou a voz). (...) e pensava: - “Eu 

tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso de você” - ... Eu falava: Justo 

agora você vai me deixar na mão -. Tudo é a mãe da gente. (...) não 

menosprezando o pai né, perdeu tudo bem, mas mãe (entonou a voz), 

eu acho que (pausa), a gente perdeu a mãe, você não consegue 

superar. “Não consegue.” (Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 Palmeira de Macaúba, , em sua narrativa, a seguir, indica o quanto a 

figura feminina pode ser importante para reafirmar o modo de ser materno. 

 

 “Minha mãe me ajuda bastante. Minha irmã tá sempre do meu lado. 

Porque é complicado dar de mamar.” (Palmeira de Macaúba, 22 anos, 

amamenta há 8 meses). 

 

 No discurso de Angico Branco, (pp.95), insinua que as opiniões da sua 

mãe dão sentido ao que ela está fazendo, no caso para a amamentação ao 

narrar: “Ah, minha mãe. A palavra dela tem um peso enorme. Ela às vezes é 

dura, e isso me faz pensar que não tenho capacidade pra isso”. 

Ser uma boa mãe atravessa a ambiguidade simbólica entre o dever e o 

amor materno, através do dar a vida e o cuidar da vida, exige da mulher uma 

presença vigilante, sua devoção para a maternidade e toda afetividade 

direcionada à criança.  
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O apoio social, seja familiar ou assistencial, pode apresentar um discurso e 

uma atitude vigilante sobre a maternidade, a qual consiste em uma espécie de 

“fiscalização do cuidado materno”. É importante observar em como chega este 

“discurso vigilante” sobre o cuidado materno, e, como a “mulher mãe”, “mãe 

mulher” interpreta ou sente tais discursos, como chegam aos seus ouvidos. 

Tais “discuros vigilantes” podem atuar de forma repressora (abafar, conter, 

domar e dominar) ou opressora (impiedosa, cruel e tirana), em relação ao 

cuidado materno e a amamentação e, que podem levar a fragilidades, 

inseguranças, ansiedades e sentimentos de incapacidade sobre o cuidado.  

A incapacidade pode ser sentida como uma conduta de insatisfação e 

inadequação social sobre comportamentos e modo de agir, mas também, 

subentende-se como um sentimento de inferioridade, o sentimento de incapaz 

pode então levar ao pensamento para o abandono de algo, neste caso, para a 

amamentação, indica fracasso e leva para um pensar sobre o quanto a “mulher 

mãe” ou “mãe mulher” está aquém para o exercício materno. 

Sendo assim, certos julgamentos sobre a maternidade e amamentação 

exercem um peso muito maior nas mulheres, produzindo inseguranças e 

tensões acerca da sua capacidade para a maternidade e amamentação, como 

narra Angico Branco, , referindo-se ao apoio realizado pela sua mãe: “(...) Ela 

às vezes é dura, e isso me faz pensar que não tenho capacidade pra 

isso”. 

A repressão e opressão são condutas de ordem e controle sociais para 

garantir que a mulher siga o modelo idealizado para a maternidade, oriundos 

da sociedade patriarcal a qual estabelece a disciplina através da obediência e 

subjugação exigindo da própria sociedade a “mãe mulher” contida, casta, boa, 

dedicada, zelosa e amorosa. Mesmo que apresentadas de forma inconsciente, 

produzem um efeito gigantesco sobre a mulher que vive a maternidade e a 

experência da amamentação. 

Na fala de Angico Branco, (pp.97), revela as primeiras impressões de 

estereótipos, segundo expressões, vocabulários as quais são reproduzidas: 
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uma espécie de projeção e controle social, uma força a qual culmina para o 

processo de escolhas e decisões, e o quanto acredita ser capaz de concretizar 

os comportamentos maternos impostos e idealizados socialmente, e, no quanto 

é possível alcançar a responsabilização e a culpabilização, caso não haja o 

cuidado esperado.  

 

“Ah, minha mãe. A palavra dela tem um peso enorme. Ela às vezes é 

dura, e isso me faz pensar que não tenho capacidade pra isso. (...) me 

sinto pior do que já sou. Eu às vezes penso que não tenho capacidade 

de cuidar dele.” (Angico Branco, 20 anos, amamenta há 2 meses). 

 

 Mesmo em pleno século XXI, vivendo em uma sociedade 

contemporânea, a mulher ainda vive um desequilíbrio desigual sobre as 

responsabilidades designadas a ela. Mesmo com o surgimento da paridade 

parental, que prevê uma participação maior do homem nas funções domésticas 

e no cuidado com os filhos. A possibilidade da mulher se inserir no mercado de 

trabalho, e, por consequência, interagir com o mundo social, lhe trouxe uma 

carga extra de culpa sobre o cuidado. (SCAVONE, 2004). 

 Considera-se necessário um novo olhar para perceber as desigualdades 

existentes entre homens e mulheres e no quanto elas refletem na sociedade e 

nas discriminações, em pequena e grande intensidade. Tais desigualdades 

continuam presentes no cotidiano das mulheres, especialmente na esfera 

doméstica e na maternidade, na dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho e ao acesso de serviços e recursos. (GODINHO,SILVEIRA, 2004). 

 O apoio social surgiu em decorrência dos problemas emocionais e de 

stress materno, na tentativa de oferecer a mulher algum suporte neste 

momento de transição da sua vida, uma vez que, exige adaptações bruscas e 

rápidas, e pelo acúmulo de funções da mulher (chegada do/a bebê, tarefas de 
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casa, interação conjugal, vida social, trabalho, expectativas sociais sobre o seu 

corpo). (RAPAPPORT, 2006). 

 Andrea Rapapport, (2006), esclarece que a família é considerada o 

apoio social primário da mulher que vivencia a maternidade, aprecia uma 

provisão do ambiente social e um importante aspecto de troca entre a mulher e 

o mundo social.  

 Os espaços sociais públicos e privados, por onde a “mulher mãe”, “mãe 

mulher” circulam, lhes exigem grande subordinação para desempenhar seus 

papéis.  

 Políticas públicas e programas cujo foco estão nas mulheres, ainda 

permanecem naquelas em situação de risco e vulnerabilidade social, em sua 

maioria, incorporam o papel materno na área materno infantil, não apenas 

indicando os grupos sociais que estas mulheres pertencem, como também sua 

“função essencial” na sociedade e na família. (GODINHO, SILVEIRA, 2004).  

Ainda que tais políticas e programas assinalem maior inflexão na saúde da 

mulher, considera-se incipiente, especialmente, ao que trata a incorporação 

das dimensões de gênero, corpo feminino e materno, autonomia e cuidado de 

si. Nota-se ainda, que existe uma subordinação da mulher tanto no espaço 

público quanto no privado, pela intensa cobrança social do que se espera da 

mulher para o exercício da maternidade e, consequentemente, para a 

amamentação.  
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4.4 IDENTIDADE, EXPERIÊNCIAS DA AMAMENTAÇÃO E O CORPO DA 
MULHER NA MATERNIDADE. 

 

“O maior é aquele ou aquela que mais méritos tem. A superioridade ou a 

inferioridade entre homens e mulheres não reside em seu corpo, 

atendendo o seu sexo, senão na perfeição de seus hábitos e 

qualidades.” (Cristina de Pizán, século XIV, obra La humanista). 

 

É necessário garantir às mulheres, sem distinção de privilégios, visibilidade 

sobre as explicações dos modelos de corpos feminino e materno, estes por sua 

vez, imprimem em si marcas da sua cultura, do seu modo de vida, do que é lhe 

imposto ou sua capacidade de escolhas.  

A amamentação necessita ser compreendida como um ato de 

aprendizagem, ninguém nasce apto, tampouco com habilidades natas; as 

mesmas serão definidas após a vivência. O ato de amamentar carrega 

significados para a mulher. Com a experiência da amamentação a mulher vive 

os sentimentos, dificuldades, sofrimentos, dor, ancorados em saberes 

adquiridos no meio sociocultural. 

 A experiência da amamentação é vista e sentida pela sociedade, através 

de uma produção histórica de uma normalidade. Implicam na elaboração de 

práticas sociais, relações, falas, produções e negociações sobre o corpo.  

 

“(...) não pude contar com a ajuda da minha mãe, que a gente tá mais 

vulnerável, tá frágil, o bebê acabou de nascer, você tá dolorida, cansada, 

exausta de tudo. Você tem uma nova adaptação em casa, tudo novo né.” 

(Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 meses).  
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 Os modelos de corpo de mulher e materno são carregados de 

significação social e, que por sua vez, podem interferir sobre a identidade da 

mulher, nas suas escolhas, ações e no seu modo de ser. (SOUSA, 2010).  

Esse modelo corpóreo para Merleau-Ponty (1999), definido como a 

corporalidade, expressa à materialidade da vida, é também uma dimensão da 

existência humana recoberta por simbologias e significados socialmente 

construídos. 

Em razão da maternidade e a experiência da amamentação serem 

compreendidas como um acontecimento da vida privada e íntima da mulher, 

igualmente, é vista e sentida como um dever sagrado. Uma boa parcela da 

sociedade considera que, tudo o que possa ser sagrado deve ser contido, 

coberto, moldado e ajustado. Assim, narra Pau Rei: 

 

“No começo eu tive vergonha (risos) passava a amamentar escondida, 

colocava coberta, pano acabei encarando isso e me perguntei: - porque 

é que eu tenho que me esconder e esconder meu filho?... então eu 

pensei... foi uma superação pessoal.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 8 

meses). 

 

A fala a seguir (pp.100-101), da entrevistada Pau Rei, traz elementos sobre 

a aparência do seu corpo, em relação a sua (in)satisfação, percepção corporal, 

refere-se à desconstrução da identidade enquanto corpo de mulher objetificado 

e espetacularizado (um corpo valorizado socialmente, segundo associações de 

jovialidade e beleza feminina socialmente pré-estabelecidos), e, a reconstrução 

da identidade enquanto mãe, na sua transformação corporal, na percepção da 

sua imagem materna e o quanto essa transformação alcança a esfera de 

sentimentos e emoções. 
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“Meu corpo mudou um pouco, minha barriga teve estrias, meus seios 

caíram um pouco”. Não sou mais aquela mulher tão atraente assim, mas 

acho que não fiquei tão ruim assim. “Eu fiquei mais comprometida com o 

meu filho, dar de mamar né. (...) acho que me senti mais velha, foi algo 

assim, ruim e ao mesmo tempo bom. Porque assim né, não sou mais 

aquela mulher de antes.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 8 meses). 

 

 Por trás da narrativa de Pau Rei, (pp.100-101), é possível supor uma 

associação com a valorização da estética, beleza e jovialidade durante a 

transformação entre corpo e a sua identidade. Aqui é possível, notar uma 

desconstrução da identidade da mulher para uma reconstrução da identidade 

materna. 

Schilder (1994) explica que não é possível transformar a identidade dos 

sujeitos, sem antes ter ocorrido uma transformação do corpo - aqui 

representado na narrativa de Pau Rei, “Meu corpo mudou um pouco, minha 

barriga teve estrias, meus seios caíram um pouco” -  e também uma mudança 

na imagem corporal, - conforme é possível observar na sequência da 

enunciação da fala da mesma entrevistada: “(...) Não sou mais aquela mulher 

tão atraente assim.” Nessa enunciação a entrevistada revela uma mudança 

estética, sendo que o corpo materno, e, que segundo a entrevistada, deixa de 

fazer parte das expectativas sociais e pessoais sobre o corpo de mulher. 

As mudanças corporais que ocorrem durante a gestação, pós-parto e o 

puerpério são naturais, fazem parte da essência feminina para a maternidade 

convencional, provoca a transformação do corpo de mulher para a 

maternidade, e, portanto, está integrado na desconstrução da identidade 

feminina para uma reconstrução da identidade materna. Nesta fase surge o 

enfrentamento das mudanças corporais, ainda que conflituoso, na vida da 

mulher, em relação à objetificação do corpo feminino.  

 Nota-se que as entrevistadas percebem uma diferença de corpos e 

comportamentos. Tais premissas geram conflitos e tensões emocionais 
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(sofrimentos, ansiedades e inseguranças), que podem perdurar até o alcance 

da transformação de identidade, mesmo que inconscientemente estejam 

alinhadas as ideologias sociais sobre o que se espera do feminino, tal 

imposição social gera demasiada angústia nestas mulheres. 

Nesse contexto, os corpos feminino e materno, pertencem a uma ordem 

social, são alvos da normalização e do biopoder, carregam marcas e 

delimitações, como posturas, gestos, que, podem se alinhar a instituição 

familiar e social. (BEAUVOIR, 1967; SCOTT, 1986; RODRIGUES, QUEIROZ, 

2005). 

 

“Então eu não consigo entender. Eu amo meu filho, mas... mas 

independente, eu faria tudo de novo. Mas, eu não consigo, quando eu 

olho uma pessoa diferente de mim. Não vou falar que é inveja, sabe. Eu 

falo pra ela: - se cuida, coloca uma coisa, uma lingerie, sabe -, eu tenho 

vergonha do meu corpo, só me visto no escuro. E quando olho pra minha 

barriga eu sinto vergonha. Então é difícil, pra mim é tudo muito difícil.” 

(Angico Branco, 20 anos, amamenta há 2 meses). 

 

Não é possível desconstruir ou reconstruir uma identidade sem transformar 

a imagem corporal, uma vez que toda construção exige alguma mudança do 

sujeito “mulher mãe”, “mãe mulher”, da sua imagem e da forma como este 

sujeito se comporta socialmente.  

Ao mesmo tempo questiona-se se é possível descolar na maternidade os 

papéis sociais do feminino, ser mulher ou ser mãe? Este descolamente evitaria 

a existência de conflitos que ocorrem durante a transformação para uma nova 

identidade feminina? O que de fato pode impelir ao feminino para minimizar ou 

evitar conflitos e tensões emocionais durante esta transformação? A negação 

da existência de um papel pode interferir no modo de ser e decidir sobre a 

vida? 
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Quando uma mulher tem que escolher por um papel social pode ocorrer um 

conflito sobre em qual posição deve ficar e qual comportamento deve passar a 

ter, algumas vezes a mulher tem que fazer escolhas e abrir mão do que se é, 

do modo de ser, da sua existência. (LOBO, 2008; WITZEL, 2014). 

O corpo da mulher está permeado por idealizações socialmente construídas 

exclusivamente para o feminino, mas em constante processo de transformação 

e isso está presente nas falas e produções corporais das mulheres 

entrevistadas. 

Na maternidade e amamentação, observa-se uma profunda negociação 

entre o autocuidado e o cuidado com a criança, que por sua vez, envolve 

mudanças identitárias, de percepção corporal e de corpo, acontecem quase 

que sinergicamente com o modo como as mulheres irão experimentando esses 

processos de mudanças. 

 

“Ah, fica aquela coisa. O cabelo sempre preso, sem maquiagem, sem 

brinco. É bem complicado. Eu passo um olho rápido no espelho (risos).” 

(Palmeira de Macaúba, 22 anos, amamenta há 8 meses). 

 

 Segundo a narrativa de Copaíba, permite compreender como gerencia 

os modelos corporais: ora mulher e ora mãe, revela o quanto a divisão de 

papéis sociais podem ser imperativos na experiência materna. 

  

“Aí, eu fico dividida, ao mesmo tempo em que incomoda, tem dia que sim 

e tem dia que não. Sabe, hum... depende, tem dia que você tá bem e 

você não vê defeito, eu me aceito do jeito que eu sou. Já tem dia que 

você escolhe uma roupa, pega outra e não entra e tá apertada. Tem dia 

que você tá vaidosa e tem dia que você não tá vaidosa, né.” (Copaíba, 

33 anos, amamenta há 3 meses) 
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 O discurso de Ingá, narra sobre a decisão da mulher em decorrência das 

prioridades na sua vida. E o quanto pode ser complicado exercer 

exclusivamente a tarefa de cuidado da criança, sem a presença da figura 

paterna (a figura materna conhecida como mãe “solo” - “mãe solteira” ou “mãe 

que teve filhos fora do casamento”), pois implica em concessões e abdicações 

pessoais.  

 

“Tem que desistir. Tem hora de ser mãe e hora de ser mulher. (...) 

arrumar uma pessoa e dar atenção pra alguém e pra bebê, as vezes não 

pode dar certo.” (Ingá, 30 anos, amamenta há 3 meses). 

 

 Em razão de todo o histórico em torno do papel feminino, os espaços 

que deve e pode ocupar, seus papéis sociais, assim como a constituição 

familiar e sua estrutura, produzem uma grande pressão sobre a mulher na 

maternidade, e, ainda, é mais intensa, quando a mesma não se encaixa na 

estrutura familiar convencional (constituída tradicionalmente pelas figuras: pai, 

mãe e filha/o/s). Contudo, parece que esse sentimento de sobrecarga e 

“desordem estrutural” convencional, é muito mais simbólico e com fundo 

ideológico, do que necessariamente, uma consequência exclusiva e punitiva 

para a maternidade “solo”.  

A mulher na maternidade ao enfrentar solitariamente seu papel, condiciona-

se a assumi-lo sob maior pressão, pode por vezes sentir certo isolamento 

social. A figura “mãe solo” ainda que, ela tenha sempre existido nas 

sociedades, - (nos perídos de guerra, no enfrentamento da pobreza, ela é 

quem assumiu para si total responsabilidade pela criança), sofre tensões mais 

intensas sobre a responsabilidade pelo cuidado da criança, sobre o dever 

materno e sobre a capacidade de cuidar “sozinha” da criança e da sua vida, e 

consequentemente, sua sexualidade acaba sendo afetada.  
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De outro lado, de alguma forma a amamentação é um fenômeno solitário 

para a mulher, uma vez que, o alimento (leite materno) fornecido à criança 

depende exclusivamente dela, igualmente, em relação aos cuidados 

fundamentais (como alimento, higiene corporal, sono, vestimentas da criança 

etc) acabam sendo sua responsabilidade, especialmente nos primeiros meses 

de vida da criança. Enquanto que a carga advinda da estrutura e composição 

tradicional familiar, predomina ainda na figura masculina, como a responsável 

pelo provimento exclusivo e majoritário da família, a mulher mãe “solo” sente-

se deslocada, insegura da sua capacidade e ainda mais suscetível a pressões 

sociais, especialmente, oriundas dos sujeitos próximas a ela.  

Não é possível afirmar que a maternidade “solo” é uma responsabilidade 

ainda maior para mulher, em razão dela não fazer parte de uma estrutura 

familiar convencional. Em uma análise reflexiva, as abdicações que a “mulher 

mãe” “solo” sofre, se devem talvez para a gigantesca pressão social sobre a 

figura de ser simplesmente uma mãe “solo”.  

A sociedade considera que a “mulher mãe solo” não possa ser capaz de 

sustentar uma família e de se responsabilizar plenamente pelo cuidado dos 

filhos. Muito embora, a mesma sociedade espera que a mulher em matrimonio 

assuma a responsabilidade também pelo provimento familiar, quando o seu 

parceiro não é capaz de o fazer, por qualquer motivo alheio.  

Tal problematização apontada, é posta para análise crítica, uma vez que, a 

figura materna integrada na estrutura familiar convencional, passa por todas as 

experiências que a mãe “solo”, e, até pode sentir a mesma solidão que ela, 

durante a maternidade e amamentação, assim como sustentar toda a família. 

Essa insegurança é pessoal, da mãe “solo” ou é projetada socialmente, a ponto 

de afetar na sua vida, interferindo na sua experiência, através de uma 

discriminação social? As abdicações da vida, não estão restritas a “mulher mãe 

solo”. Abrir mão de estudos? Qual mulher mãe não se sujeitaria a tal 

abdicação? Abrir mão da amamentação? Quantas mulheres sustentam a 

continuidade da amamentação por um período longo? Sua sexualidade?  
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 Observa-se uma contradição na construção das estruturas familiares, 

não seriam as mulheres na maternidade, mães “solos”? Uma vez que 

enfrentam, praticamente todas as pressões, conflitos e sentimentos 

solitariamente. O poder que é exercido para exigir a mera presença da figura 

masculina e paterna provoca sentimentos ainda mais complexos e intensos nas 

mulheres mães “solos”, comparado, àquelas que dispõem da presença da 

figura paterna. 

 Muito embora, a paridade parental, faça parte dos discursos do apoio 

social primário para as mulheres que exercem a maternidade, ainda há 

discrepância sobre o que a figura paterna pode fazer e o que efetivamente faz 

para participar, dividir e compartilhar de sentimentos, conflitos, tensões, 

responsabilidades e deveres sobre o cuidado das crianças. Falta-lhes 

compreensão sobre o mundo materno e o sentimento do que é de fato ser 

mulher, neste tempo. É possível compreender o que é ser (sentir) mulher, 

não sendo? Quais ações e políticas são efetivamente executadas para 

inserir o compartilhamento de responsabilidades parentais, 

especialmente produzindo bem estar, as mulheres e crianças? Por onde 

andam as campanhas para que homens também sejam responsabilizados 

pelos cuidados? 

 O discurso de Ingá, (pp.106), ainda demonstra o quanto pode ser 

também difícil para ela, entrar em um novo relacionamento, após a 

maternidade e durante a amamentação. Ela coloca em questão, o tempo e a 

dedicação destinados ao bebê, comparando com o tempo e dedicação gasto 

com um possível parceiro, justifica ainda, que pode não funcionar. Demonstra 

que ambos podem exigir da mulher exclusividade, atenção demasiada, e ao 

mesmo tempo, denota o quanto ela necessita fazer escolhas em sua vida, 

abdicar de outras para dar conta de alguma delas. Qual mulher em exercício 

da maternidade e na experiência da amamentação não realiza suas 

concessões e abdicações, mesmo vivendo o matrimônio? 
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4.5 DISCURSO DA MULHER NA MATERNIDADE EM RELAÇÃO A SUA 
SEXUALIDADE. 

 

“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a 
nossa própria substância.”(Simone De Beauvoir, 1967). 

 

Não é possível compreender o corpo fora da cultura, uma vez que a 

experiência corporal existe a partir de processos sociais, históricos e políticos, 

portanto, é necessário reintegrar o corpo biológico à ação humana, para tratá-lo 

como algo único e singular. (SCOTT, 1986). 

A sexualidade feminina, enquanto idealizada pelo desejo masculino, 

(regulador da ordem e controle de corpos femininos, mulher e materno), está 

vinculada ao dispositivo amoroso, acredita-se que é através do amor que a 

mulher encontra o seu prazer. Na maternidade, a sexualidade feminina pode 

ser vista e sentida como um recurso secundário e não fundamental, como é 

com o homem, passa a ser despojada da mulher a partir do momento que ela 

cumpre seu principal papel social, reprodução da espécie e o cuidado, no 

ambiente privado e  doméstico. 

Neste sentido, a maternidade e a amamentação sendo uma condição social 

estabelecida para a mulher, a sua sexualidade parece ser contida em razão do 

seu dever sagrado. 

A interdição sexual durante o período da amamentação é algo naturalizado 

tanto, pelo homem, quanto pela mulher e por profissionais da saúde. Tanto a 

nudez, quanto a exposição dos seios ao público também possuem uma 

representação simbólica em relação à separação de corpos femininos e corpos 

maternos, o primeiro, visto como um corpo espetacularizado, e o segundo um 

corpo ordenado para o cumprimento do dever sagrado. (SANDRE-PEREIRA, 

2003). 
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Na fala da entrevistada, Pau Rei, 32 anos amamenta há 8 meses (pp. 108), 

foi possível notar certa frustração em detrimento à sua liberdade sexual, 

possivelmente em razão da sua percepção sobre perda de valor de seu corpo 

como mulher, para seu companheiro. Realiza uma auto-avaliação sobre a 

abdicação em relação novamente ao dever materno. 

 

“Abri mão de muita coisa que gostaria de fazer. Como mãe, sinto como 

um dever amoroso e, o homem não te olha mais como mulher. O olhar 

dele é de outra forma, e incomoda, incomoda muito. Você perde tua 

autoestima. (...) aquela mulher atraente, e o marido passa a te olhar de 

forma diferente, fiquei muito triste porque aquela mulher de antes, aquela 

lá de fora, do inicio, não existe mais.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 8 

meses). 

 

 Para Sandre-Pereira, (2003), a frustração do plano sexual na mulher 

afeta a decisão pela continuidade da amamentação. Contudo, por trás deste 

discurso que a autora relata, e nas narrativas das entrevistadas neste estudo, 

observa-se uma tensão sentida pelas mulheres que exercem a maternidade, 

que é proveniente da pressão em “satisfazer” e agradar seus parceiros.  

Não é possível tratar a sexualidade fora do corpo, por vezes, as mulheres 

quando iniciam o papel da maternidade, sentem-se constrangidas diante das 

mudanças corporais oriundas da gestação e do parto, fatores estes, atribuidos 

por percepções, sentimentos e tensões, fruto da pressão social estabelecida na 

vida da mulher, em razão de estereótipos de beleza impostos, sendo definidos 

muito antes do exercício do papel materno. Portanto, a sexualidade tendo uma 

forte relação com o corpo feminino e a sua estética, na maternidade, 

estabelece-se uma ruptura ou uma contenção durante a amamentação.  

A chegada da maternidade pode ser compreendida como uma transição 

simbólica entre os papéis mulher e mãe, um representado pela juventude e 
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outro pela “velhice”, ambos ligados pelo corpo e seus estereótipos, vividos 

pelas mulheres. 

A maternidade é uma ruptura entre as ideologias de corpo e jovialidade, e 

que podem se revelar através da sexualidade das mulheres, se manifestando 

em diferentes formas e fases da maternidade, e, estão muito intensas 

especialmente na amamentação. Tais apontamentos podem ser percebidos, no 

tempo despendido para o cuidado da criança, especialmente nas primeiras 

fases de vida, e, no cuidado de si (autocuidado da mulher). 

O tempo despendido para o cuidado do bebê, pode ocupar intensamente a 

vida da mulher na maternidade, a amamentação exige uma grande dedicação, 

zelo e comprometimento da mulher para obter o êxito esperado. A 

amamentação está presente nos primeiros anos do papel materno, exige uma 

atenção e cuidado intensivista da mulher, para proporcionar à criança a 

adequada demanda do leite materno.  

Com isso, o cuidado, destinado a si próprio (da mulher, para ela mesma), 

deixa de ser prioridade na vida da mulher, embora se manifeste de forma 

distinta nas mulheres, uma vez que, cada uma irá definir as prioridades em sua 

vida, segundo as influências sociais e o quanto cada mulher está disposta a 

permitir tais influências em sua vida, na sua autonomia e no autocuidado. O 

autocuidado ou cuidado de si, pode ser um dos desencadeadores para frear ou 

estimular a sexualidade na mulher. 

Geralmente, a sexualidade está alinhada ao cuidado com o corpo da 

mulher, ao tempo que ela dedica a si própria, ao quanto é capaz de valorizar a 

si mesma, e ao quanto está disposta e disponível para esse fim. O que define 

estará sempre alinhado nas prioridades que cada uma destina a sua fase da 

vida, maternar ou não, amamentar ou não, trabalhar ou não, desejar ou não, 

são evidentemente elementos que norteiam suas decisões e prioridades, assim 

como a força das imposições sociais em sua vida. E são essas pressões 

sociais que culminam no sentimento de culpa, responsabilidade, angústia nas 

mulheres. 
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Muito embora algumas mulheres estejam suscetíveis a ceder às pressões 

matrimoniais, outras, simplesmente, não lidam com a pressão relacionada a 

sua sexualidade, em virtude de estarem centradas e focadas na maternidade e 

amamentação, possivelmente por compreenderem que a maternidade as torna 

completas, assim reafirma-se que a sexualidade na figura feminina está 

diretamente conectada com o amor, estabelecido socialmente para a mulher, 

sendo o amor uma fonte inesgotável de prazer (este é o discurso patriarcal, já 

que para o homem o sexo é sua fundamental fonte de satisfação pessoal e, 

portanto, de prazer, somente amar não lhe completaria). A sexualidade, por 

sua vez, pode passar para um segundo ou terceiro plano na vida da mulher, e, 

enquanto, perdurar a exigência e o sentimento para mantê-la exclusivamente 

ao cuidado dos filhos. 

Nas narrativas (pp.110), é possível observar que o desejo sexual pode ficar 

de lado, seja pela ausência da libido, seja especialmente pelo acúmulo de 

cansaço gerado pela amamentação. 

 

“Ah dar de pensar (pausa, começou a amamentar), Ah, tem horas que 

bate mesmo o cansaço, a gente pensa, agora que o bebê dormiu então, 

deixar mão um pouco ... deixar o cansaço de lado, tem que pensar no 

marido. Tem que deixar o cansaço de lado e dar atenção pro marido, pra 

não deixar essa rotina cansativa.” (Butiá, 24 anos, amamenta há 4 

meses). 

 

“Eu tenho muita dificuldade no momento, mas não tanto pelo bebê, pelos 

2 meus adolescentes e são 3 meninos também. São os dois maiores. 

Fico constrangida, você não consegue focar no assunto, no momento. 

(...) eu me sinto muito presa pela maternidade, não consigo focar no 

assunto, no momento. Minha privacidade (silencio) fica meio, meio 

complicado. (...) eu consegui superar um pouco, porque você não 

consegue tudo ao mesmo tempo.” (Copaíba, 33 anos, amamenta há 3 

meses). 
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 Para o discurso sobre a sexualidade da mulher, Pau Rei, a seguir, refere 

na abdicação da sua sexualidade, através da transformação como mulher, 

representadas pela maternidade, de um lado a objetificação do corpo e de 

outro a sexualidade, separam os papéis “mulher mãe”, “mãe mulher”, em nome 

do cumprimento do dever materno, associando a amamentação ao amor e 

afetividade estabelecido entre mãe e filho. Também demonstra o quanto essa 

transformação simboliza o papel de mulher, causa grande desconforto e uma 

perda de si, uma vez que, para Pau Rei, ser mulher simboliza beleza e 

jovialidade.  

 

“Como mãe, como mulher eu sinto esse dever amoroso e carinhoso de 

amamentar. Mas de certa forma, meu marido não me dá tanto apoio, não 

me olha mais como aquela mulher, me incomoda, aquela mulher 

atraente, eu gostaria que ele, né (silencio). (...) Eu gostaria de voltar a 

ser essa mulher, mas também né, ao mesmo tempo, eu olhava para meu 

filho e pensava que eu teria que fazer isso. Mas passei a acreditar que é 

normal.” (Pau Rei, 32 anos, amamenta há 8 meses). 

 

 Quando, Pau Rei, (pp.111), narra: “meu marido não me dá tanto apoio, 

não me olha mais como aquela mulher”, ela demonstra a expectativa do 

marido/parceiro, e no quanto ele também vive uma perda. Neste caso aqui, a 

perda refere-se ao plano sexual do casal, e nas imposições sociais 

estabelecidas para o matrimônio.  

Para alguns homens, a maternidade também requer abdicações, neste 

caso, da dedicação da mulher, a qual passa para a criança, na representação 

simbólica do papel sobre a maternidade, a mulher passa a cumprir um dever 

sagrado, esse papel passa a ser sentido pelo homem como santificado, puro e 

contido.  
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Assim, observa-se que a maternidade exige também uma transformação do 

comportamento do homem que convive com a mulher e mãe, seja para 

aprender a separar os papéis mulher e mãe, seja para unificar esses papéis em 

um único sujeito, no feminino. 

Foucault, (2005), refere à sexualidade no matrimônio como uma “(...) 

valorização do casamento e das obrigações conjugais” (p.45). É, portanto, 

considerado um fenômeno histórico e tratado com severidade, rigor e 

austeridade no plano sexual na sociedade.  

“A liberdade sexual sempre demonstrou limitações e interdições sobre os 

atos e as escolhas, especialmente, pelas instituições, definindo práticas 

coercitivas comportamentais.” (FOUCAULT, 2005, p.46). Sendo a sexualidade 

um modo de ser e de viver, um ato praticado para consigo, e assim, uma 

conduta presente na individualidade de cada sujeito.  

 O discurso de Angico Branco, (pp.112), vai ao encontro ao que Sandre-

Pereira (2005) refere sobre os conflitos na sexualidade da mulher durante a 

amamentação: que a aceitação do companheiro para a amamentação é 

essencial para que a mulher possa se sentir segura e decidir continuar, e o 

quanto, a forma como a mulher percebe seu próprio corpo durante a vivência 

da maternidade é igualmente uma questão sensível e decisiva.  

 

“Essa parte do homem entender né. Pra mim é difícil. Eu tenho vergonha 

de ficar pelada até na frente dela (se referindo a bebê). (...) Me incomoda 

muito ter que pensar nisso né. Porque pra mim é bem complicado. Eu 

tenho vergonha.(...) Mas eu me sinto muito sozinha. Não tenho essa 

coragem de mostrar o meu corpo. Não me sinto bem.” (Angico Branco, 

20 anos, amamenta há 2 meses). 

 

 Na narrativa de Angico Branco, (pp.112), refere-se a obrigação da 

relação sexual no matrimônio, em que a mulher sente-se pressionada a 
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satisfazer o marido/companheiro, parece fazer parte do cotidiano feminino e 

materno, o que lhe exige obediência ou obrigatoriedade para cumprir seus 

deveres matrimoniais. Assim, supõe-se uma desigualdade entre os sexos, 

vivida na esfera íntima e subjetiva das relações entre homens e mulheres. 

 De outro lado, a mulher pode não desejar manter relações sexuais com 

seu marido/parceiro, durante a maternidade ou amamentação, o que lhe causa 

conflitos emocionais devido ao surgimento dos sentimentos de culpa, 

responsabilidade, angústias e no descumprimento do seu dever (obrigação) 

como esposa, aquele em que se espera de uma mulher no casamento.  

 A obrigação da relação sexual em um casamento parece fazer parte do 

cotidiano feminino e materno, uma vez que nem sempre a mulher está disposta 

para a relação sexual. Aceitar tal imposição social está ligado na submissão da 

mulher na vida familiar, uma exigência do patriarcado, garantir a hierarquia 

entre os sexos. 

 As mudanças corporais que ocorrem com a mulher ao se tornar mãe, 

assim como, quando ela possui uma forte ligação emocional com o bebê, 

especialmente, durante a amamentação podem ser vividas de forma diferente 

pelo casal, e segundo a forma com que cada um lida com tais representações. 

(SANDRE-PEREIRA, 2003). 

 

“Foi bem difícil, eu levei meu marido pra conversar com a ginecologista. 

Porque eu perdi totalmente, (...) se tiver que fazer alguma coisa, só por 

obrigação, porque sou esposa, tenho que dar uma fingidinha. Porque 

procurar, ihhh. (...) aí fui conversar com a ginecologista, me disse que é 

normal né, porque quando a mãe tá amamentando todos os hormônios 

da libido saem no leite. E eu não sabia disso, pra mim foi novo. Aí falei 

pra ele né, eu não sentia vontade nenhuma de ficar com ele. Aí, ela 

falou: - é normal paiê, você tem que entender -.” (Jacarandá, 40 anos, 

amamenta há 2 meses).  
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“Então, quando ela dorme né. Dorme bastantinho. Você tem que pegar e 

arrumar suas coisas em casa. (...) E quando você vai ao banheiro, você 

tem com colocar o carrinho, ou no bebê conforto.” (Araçá do Cerrado, 30 

anos, amamenta há 3 meses). 

 

 Aqui não há pretensão de realizar julgamento das coisas, narrativas e 

formas de ser, não cabe aqui a ideia absoluta sobre o certo ou o errado, 

especialmente, na categoria que trata a sexualidade na maternidade. 

Considera-se essencial a compreensão das narrativas e analisar os motivos 

que levaram as entrevistadas a determinadas escolhas.  

O cansaço e as questões emocionais não são os únicos motivos para 

explicar ou compreender sobre a sexualidade na maternidade. Também é 

necessário refletir sobre as mudanças corporais que ocorrem após o parto e 

constrangimentos que podem surgir nesta fase, assim como, a dedicação e o 

tempo despendido para o cuidado do outro, seja para o matrimônio ou para a 

maternidade, sempre exigem da mulher renúncias pessoais, podendo elas 

serem voluntárias ou não. 

 A sexualidade na maternidade é vista e sentida como um tabu para a 

sociedade, mas especialmente para as mulheres, pois ainda compreendem 

que está associada a obrigação matrimonial. O que denota que existem fortes 

elementos históricos que foram destinados às mulheres.  

 Scott, (1986), explica que existe um universo simbólico que é organizado 

socialmente, determina o que os sujeitos podem enxergar nos corpos, nas 

relações sociais, e nos sexos. Essa dicotomia entre os sexos, é atemporal e 

universal, sendo naturalizada para a ação humana, sejam nos papéis mulher e 

mãe, havendo fortíssimos elementos determinados hegemonicamente pela 

sociedade patriarcal.  
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A vida familiar e privada define a principal função social na vida das 

mulheres, é, portanto, o ambiente, onde ela vive as maiores pressões, 

imposições e controles comportamentais.  

É no ambiente doméstico que inicia na vida da mulher a construção da sua 

identidade e do seu modo de ser, regada por tentativas coercitivas de 

submissão, induzindo as escolhas em sua vida, sejam de forma voluntária ou 

involuntária. Nem a escolha feminina está livre desta influência.  

A forma como as narrativas aparecem podem demonstrar o quanto a 

sexualidade representa a liberdade ou a sua perda, e, ao mesmo tempo, o 

aprisionamento da mulher em relação as suas escolhas, especialmente na 

maternidade. 

Mesmo que os elementos radicais do feminismo tenham surgido a partir da 

negação do determinismo biológico do feminino, refutando que o único destino 

social da mulher é a maternidade, compreendida como a principal causa de 

dominação social do sexo masculino sobre o sexo feminino, e assim definindo 

os espaços e papéis sociais que as mulheres devem transitar, pela reprodução 

biológica (gestação, parto, amamentação e o cuidado das crianças), é 

considerado um elemento chave para as desigualdades nos espaços públicos. 

(SCAVONE, 2001). 

 A maternidade não seria uma das formas de construção de identidade do 

feminino? Para Scavone, (2001), a maternidade é um poder insubstituível, ao 

qual somente as mulheres possuem e, por ser uma fonte de poder necessita 

ser controlada, pois o poder é fonte de desejo dos homens.  

Considerando que as mulheres são assujeitadas por uma disciplina corporal 

e comportamental, a qual é imposta na educação, no domicílio, na família, no 

seu modo de vida e, historicamente, pela ciência e biopolítica, por um 

pensamento social binário (forte e fraco, racional e emotivo, privado e público), 

está subordinada as fronteiras de corporalidade feminina (corpo de mulher e 
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corpo materno), a qual atravessa a construção da sua identidade e, por 

consequência para sua sexualidade. 

 O universo está povoado de representações, imagens, simbologias e 

comportamentos, tendo o desejo masculino, como regulador da ordem e 

controle de corpos femininos, “mulher mãe”, “mãe mulher”. A sexualidade 

integrando esse desejo fundamental masculino, é sentido como uma 

necessidade para o alcance da sua felicidade e seu bem estar. Na mulher, a 

sexualidade é vista como uma necessidade secundária, e nela está conectada 

o amor e, é através do amor que a mulher atinge seu prazer. A maternidade, o 

cuidado, o dever materno, a doação de si revelam na mulher o alcance de seu 

maior prazer na vida, a razão de Ser e de Existir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O discurso entorno do corpo e dos papéis sociais do “Ser mulher” através 

da maternidade, impulssiona para submerssão dos significados e valores 

ancorados em movimentos corporais, decisões e atos, os quais culminam para 

um comportamento materno e, que quando investigado a fundo, é possível 

identificar quais sentimentos estão envolvidos nesta trama de pluralidades 

sociais. 

 O corpo da mulher que amamenta é um corpo marcado por um dilema 

de papéis de ora ser a “boa mãe”, a “super mãe”, a “boa esposa” ou a “mulher 

perfeita”, sendo estes influenciados por normas de governo e do controle social 

através da objetificação do feminino. 

 Na área da saúde materno infantil, há grande afinidade entre as políticas 

do corpo e os discursos biomédicos entorno da amamentação e o cuidado da 

saúde da criança. A ideia de que amamentar é um ato de amor e que depende 

de comportamentos assertivos ligados a figura feminina, fortalece ainda mais o 

seu papel social. Na medida que tais discursos reproduzem como um ato de 

cuidado natural da mulher, incide em uma generalização desconsiderando os 

processos culturais e sociais que interferem nas transformações para “tornar-se 

mulher”, coincidem com os discursos de Simone de Beauvoir, Elisabeth 

Badinter e Myra Hird .  

 Da mesma forma, subentende-se como inapropriado ou fora da norma a 

decisão pela não amamentação ou pelo desejo de não exercer a maternidade. 

Em todos espaços sociais, públicos e privados, e também através do apoio 

social, há um discurso sutil, intermitente e incisivo, o qual imputa à mulher sua 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso, no desempenho do papel e nos 

estereótipos construídos e pré estabelecidos para o feminino, como 

negligência, desinteresse ou falta de compromisso e irresponsabilidade.  
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 A amamentação está para além de uma prática alimentar saudável e 

adequada que envolve estratégias de saúde pública. Diz também respeito à 

decisão da mulher (na posição de primeira pessoa no singular), sobre seu 

corpo, com direito a escolhas. Necessita de apoio, pois o ato de amamentar 

envolve uma relação subjetiva de conflitos que permeiam o campo das 

emoções, das relações sociais, das dificuldades e sofrimentos físicos, o qual 

requer adaptações.  

O cuidado considerado por Scavone, (2001), o centro das contradições de 

gênero na sociedade, na organização e nos espaços privados e públicos, é 

também visto como um viés de gênero, um dos maiores obstáculos para 

alcançar a igualdade, justamente pelo modo como a sociedade idealiza o 

exercício do cuidado, em relação ao quanto está condicionado à mulher e na 

deliminatação de espaços que ela deve circular, da mesma forma, como ela 

deve se enquadrar nesta realidade.  

 Este estudo buscou tratar em que medida a subjetividade materna é 

construída por um desejo social com base nos processos de subjetivação 

feminina para as biopolíticas corporais através da experiência da 

amamentação. Também procurou-se compreender sob o viés de gênero 

feminino como ocorre a (des/re)construção da identidade dos papéis “mulher 

mãe” ou “mãe mulher”. 

 Neste sentido, as reflexões expostas, nas narrativas das mulheres 

entrevistadas, sinalizaram para a possibilidade de uma crítica sobre o modelo 

biomédicoe os discursos biopolíticos, acerca da construção social e cultural, da 

condição da mulher e da mãe como corpos sociais orientados e induzidos para 

satisfazer o outro. Portanto, são modelos e paradigmas que ainda persistem na 

construção do conhecimento e a sua instrumentalização, a benefício das 

estruturas sociais, nas quais valem-se do patriarcado e do modo de vida 

específicos, e, necessitam que sejam assumidos e enfrentados no meio 

acadêmico e biopolítico. 
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 Reconhecer que a ciência se institui como uma ideologia em nossa 

sociedade, e portanto, reprodutora de “rótulos”, é o primeiro passo para 

impulsionar certas transformações necessárias para os tempos atuais. 

 De modo igual, distinguir na mulher enquanto Ser, exige, nas diferentes 

dimensões, a desconstrução das “verdades” consideradas únicas. A exemplo, 

atribuir a mulher o “rótulo” “amamentar é um ato de amor”, pode impor um 

sentimento e uma responsabilidade sobre “de que não ama seu/sua filho/a”, ou 

que “não possui vocação para ser mãe”, pode parecer exagero, mas o que se 

diz e se registra deve antes de tudo, ser pensado em como será ouvido, 

interpretado e sentido pelas mulheres, uma vez que, existe por traz de todo 

discurso um importante peso histórico sobre a formação e o desenvolvimento 

da figura feminina, marcada por subjugação, objetificação, imposições sociais e 

intimidações. 

 No cotidiano, práticas sociais assumem uma relativa ordem de 

prioridade que determinam, a curto e a longo prazo, comportamentos, valores 

simbólicos e sentimentos nas “mulheres mães” e nas “mães mulheres”.  

 Se por um lado, existe a erotização dos corpos femininos associada à 

sua objetificação e funcionalidade para uma estética particular, de outro, há um 

controle da sexualidade feminina, e com isso a retenção da mulher ao papel de 

mãe cumpridora de um dever social, caracterizando duas faces que circundam 

sobre a construção da identidade feminina e o seu modo de viver, lembrando 

que tais expectativas sociais possam não coincidir com o desejo íntimo e 

espontâneo das mulheres. 

 Considera-se importante, um pensar emancipador do feminino, nos 

papéis “mulher mãe” e “mãe mulher”, atribuindo a condição de sujeito capaz de 

tomar suas próprias decisões sobre o cuidado do outro, mas também 

garantindo a elas um olhar sobre a importância do cuidado de si.  

 Finalmente, a garantia de outros processos de construção do saber 

torna-se possível, quando pautado em transformações capazes de executar 
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alterações no curso vigente nas sociedades, especialmente quando o assunto 

é o Ser Mulher. 
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