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RESUMO 

 

Nos últimos anos, é visível uma mudança epistemo-metodológica nos 

estudos sobre desenvolvimento humano, que passou a ser visto como um 

processo inacabado, marcado por rupturas (instabilidade e descontinuidade). 

Essas rupturas implicam vivências afetivas conflituosas, seguidas por um 

período de transição, nos quais as pessoas constroem novos significados 

sobre si e sobre o mundo. Observa-se ainda como efeito um melhor ajuste ao 

contexto social, ao tempo em que devolvem o senso de continuidade de si e 

certa estabilidade. O nascimento de um filho é um desses eventos que 

deflagram um período de transição desenvolvimental. Na transição para a 

maternidade, a amamentação pode ser uma experiência que, por sua 

natureza afetiva intensa e conflituosa, engaja a nova mãe em um processo 

também intenso de ressignificação da transição de mulher para mãe. Assim, 

um estudo de caso descritivo, fundamentado pelo referencial teórico da 

Psicologia Cultural do Desenvolvimento de orientação semiótica, selecionou 

81 tópicos do fórum da comunidade Pediatria Radical, do Orkut, cujo tema 

central é amamentação. O objetivo foi descrever e discutir o uso que 

mulheres dessa comunidade fazem do fórum, considerado aqui como recurso 

simbólico que as auxilia nesse processo de transição. Além dos tópicos, a 

experiência da autora desta dissertação também foi considerada. A análise 

dos diálogos da comunidade, à luz dessa experiência pessoal, caracteriza o 

fórum como um campo de intensa negociação entre significados muitas vezes 

contraditórios, no qual algumas mulheres constroem novos significados ou 

ressignificam experiências. Tais construções permitem melhor ajuste ao 

contexto social, ao tempo em que devolvem o senso de continuidade de si. Os 

resultados corroboram o que vem sendo produzido a respeito da utilização de 

recursos simbólicos em transições desenvolvimentais, pela Psicologia 

Cultural do Desenvolvimento e sugerem aportes de outras abordagens para 

compreender um fenômeno atual, complexo e multireferenciado como a 

produção de narrativas e novos arranjos subjetivos em ambientes virtuais. 

 

Palavras-chave: Psicologia Cultural do Desenvolvimento. Transição 

desenvolvimental. Transição para a maternidade. Recursos simbólicos. 

Cibercultura. Amamentação. 
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ABSTRACT 

 

An epistemic-methodological change has taken place in studies about 

human development, which has been considered as an unfinished process, 

characterized by ruptures (instability and discontinuity). These ruptures 

result in affective experiences marked by conflicts, and set up a transition 

during which people build new meanings about themselves and the world. 

These experiences also end up producing a better adjustment to the social 

context, as well as recovering oneself‘s sense of continuity and some 

stability. A child‘s birth is one of these events that triggers a transition in 

the development period. In the transition to motherhood, breast-feeding, an 

intense affective but conflicted experience, may engage the new mother in a 

similarly intense process of re-signification of the transition from a woman 

to a mother. Therefore, a descriptive case study, theoretically oriented by 

Developmental Cultural Psychology assumed from a semiotic perspective, 

selected 81 topics from the community forum ―Pediatria Radical,‖ from 

Orkut, which has as its main theme breast-feeding. The aim of this research 

is to describe and discuss how women from this community use the forum, 

here considered as a symbolic resource that helps them in the transitional 

process. Besides the topics, the experience from the author of this 

dissertation has also been taken into consideration. From the personal 

experience, the analysis of dialogues from the community aims at 

characterizing the forum as a field of intense negotiation of frequently 

contradictory meanings, in which some women build up new meanings or re-

signify experiences. Such constructions allow a better adjustment to the 

social context as well as develop a sense of self-continuity. Results 

corroborate what has been produced in the field of Developmental Cultural 

Psychology, stressing the relevance of symbolic resources in developmental 

transitions.  The discussion also takes into consideration other 

contemporary approaches, in order to understand a current, complex and 

multi referenced phenomenon like the production of narratives and new 

subjective arrangements in virtual environments.    

Key Words: Developmental Cultural Psychology. Developmental transition. 

Transition to motherhood. Symbolic resources. Cyberculture. Breastfeeding. 
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1. CARTOGRAFIAS DE UM PERCURSO 

 

 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a 

montagens de qualquer natureza, ser preparado por um 

indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo 

numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como 

uma ação política ou como uma meditação (DELEUZE & 

GUATTARI, 1995, p.22). 

 

 

Como resultado de nossa inserção no sistema simbólico de uma cultura, 

utilizamos muitas palavras cujo significado foi apreendido pelo uso e não 

dado por um léxico. É assim, por exemplo, que uma criança nos surpreende 

ao utilizar determinadas palavras com a precisão que só a familiaridade com 

aquela cultura poderia explicar. Muitas vezes, quando lhe perguntamos o 

significado isolado daquela palavra, ela responde que não sabe (eu já fiz essa 

experiência com minha filha). Podemos chamar esse uso de ―espontâneo‖ ou 

―intuitivo‖. 

Ao pensar no sumário da dissertação, as palavras ―cartografia‖ e ―geografia‖ 

apareceram desse modo, espontaneamente. Por curiosidade, fui procurar as 

definições, já que fazer mapas é tarefa comum ao geógrafo (geografia física) 

e ao cartógrafo. 

Foi então que me deparei com essa definição e reconheci ali uma descrição 

fiel do meu percurso até o mestrado. 

Para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do mapa, 

representação de um todo estático – é um desenho que 

acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de 

transformação da paisagem. Paisagens psicossociais também 

são cartografáveis. A cartografia, nesse caso, acompanha e se 

faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos 

mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros: 

mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, 

em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se 

obsoletos. Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos 
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que pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja 

mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às 

linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem 

elementos possíveis para a composição das cartografias que 

se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um 

antropófago (ROLNIK, 1989, p.15). 

 

Esta pesquisa é tal qual o ―desenho que acompanha e se faz ao mesmo 

tempo em que os movimentos de transformação da paisagem‖ (ibid., p.15), 

por isso, indissociável da minha transição para a maternidade, da 

experiência de amamentar minha filha e, também, da inserção que tenho 

nas redes sociais virtuais, em especial com a comunidade Pediatria Radical, 

do Orkut. Poderia dizer que esse é o desenho de uma geografia subjetiva: 

A geografia subjetiva nos faz seres geografados sem, no 

entanto sermos geograficamente fixados, nosso desenho é 

refeito a cada momento [assim como o azul do céu]. As linhas 

não estão fixadas no ponto ancorado, tampouco são visíveis 

[como o pampa me atravessa, sou atravessada pelo horizonte 

de Pinheiro Machado, sob o céu de Montenegro], podendo ser 

modificadas a todo o momento, em decorrência de um desejo 

(GONÇALVES, s/d, s/p). 

 

 

1.1. TORNAR-SE MÃE, AMAMENTAR E ORKUTAR: DIMENSÃO 

AUTOBIOGRÁFICA 

A reflexão sobre o lugar do pesquisador na relação com seu objeto de estudo 

tem sido constante na agenda das ciências sociais e humanas da atualidade 

(BOURDIEU et al., 2007; LAPERRIÈRE, 2008; SARBIN, 1986). A 

indissociabilidade sujeito-objeto do conhecimento é defendida pelos 

epistemólogos contemporâneos, desde o final do século XIX. Daí, o início de 

uma tradição que toma a experiência pessoal como dado primário 

(DESLAURIERS & KÉRISIT, 2008; VERSIANI, 2005), especialmente 

quando se trata de um estudo que pretende entender como a cultura, o 

social e a história constrangem a produção da subjetividade (REED-

DANAHAY apud VERSIANI, 2005).  
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Faz parte dessa agenda contemporânea, também, a busca pelo alinhamento 

cada vez mais preciso entre teoria, método e objeto de estudo 

(BACHELARD, 1996, BOURDIEU et al., 1997). O rigor metodológico, 

tradicionalmente pensado como resultado exclusivo das pesquisas em 

ciências naturais e exatas, ganha força através da reflexão epistemológica 

consistentemente empreendida pelas ciências humanas (BRUNER, 1997a) 

durante todo o século XX e, mais recentemente, pela entrada das artes no 

ambiente da pesquisa acadêmica (BOURDIEU et al., 2007; FEYERABEND, 

2007).  

Como buscarei esclarecer nas próximas páginas, a construção teórico-

metodológica, bem como as questões que animam a pesquisa, são 

inseparáveis da minha experiência de transição para a maternidade e, 

também, de amamentação. 

O entrelaçamento da vida pessoal com a pesquisa faz parte da produção de 

conhecimento sobre uma parte do mundo que ―é vaga, difusa ou inespecífica, 

escorregadia, emocional, efêmera, fugaz ou indistinto [...] sem padrão‖ 

(LAW, 2004, p.2), tais como ―dores e prazeres, desejos e horrores, intuições e 

apreensões, perdas e resgates [...] as coisas que deslizam, aparecem e 

desaparecem, mudam de forma ou não possuem muita forma‖ (ibid., p.2) e 

são imprevisíveis.   

O começo de tudo, portanto, é a frase ―tem um bebê aqui‖ proferida pela 

minha ginecologista numa consulta de rotina diante de imagens num 

aparelho de ultrassonografia. Esse, na verdade, não é o ponto de partida, 

mas, sim, o momento a partir do qual ordeno parte da experiência pessoal de 

dar primazia à amamentação sobre a gestação e o parto, que, além de serem 

preocupações mais comuns às futuras mães, também são os temas mais 

considerados nos estudos sobre transição para a maternidade. 

A minha transição para a maternidade se organiza, portanto, em torno da 

experiência de amamentação, mas, como mostram algumas autoras, isso não 

é uma experiência singular. Na contemporaneidade, a experiência da 

maternidade parece ser modelada pelos discursos de incentivo ao 
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aleitamento materno (WALL, 2001), sendo o cotidiano da mãe, 

especialmente nos primeiros dias, tomado por essa experiência (MARSHALL 

et al., 2007). 

Cronologicamente, o interesse pelo tema amamentação aparece antes da 

minha gravidez, a partir do doutorado de uma amiga, cuja tese constitui 

uma pesquisa que compara discursos de mulheres francesas e brasileiras em 

relação à amamentação (SANDRE-PEREIRA, 2006). 

Se nos primeiros contatos meu interesse foi puramente intelectual, 

especialmente quando se tratava das aproximações psicanalíticas ao tema, 

após me descobrir grávida, o interesse tornou-se outro. Agora, seria mãe e 

queria fazer o melhor para meu bebê. Eu já estava completamente 

convencida de que o aleitamento materno era o melhor que poderia oferecer 

em termos nutricionais, mas também proporcionaria o aconchego ou, como 

diria Winnicott (1975), uma profusão de sentimentos e sensações que 

favoreceria o apego. Com a gravidez, passei a ler mais sobre amamentação, 

sendo que a preocupação em relação a aspectos nutricionais, técnicas de 

amamentação, vantagens e desvantagens da amamentação eram foco da 

minha leitura naquele momento. 

Contudo, as reflexões culturais, psicanalíticas e feministas sobre o tema 

sempre estiveram presentes, despertando minha atenção e meu interesse. 

Assim, meu campo de estudos sobre a amamentação foi configurado pelos 

estudos culturais, psicanalíticos, feministas e, posteriormente, pelos 

sociológicos (especialmente, a sociologia do corpo). 

A configuração do meu campo de estudo e minha maternidade coincidem, 

ainda, com a popularização do Orkut, especialmente no Brasil.  

 No início de 2005, torno-me usuária dessa rede social virtual e, logo após 

receber a confirmação da gravidez, ingresso em diversas comunidades sobre 

gestação e sigo, como membro ativa, participando intensamente de diversos 

debates. 
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Após o nascimento da minha filha, fim de 2005, ingresso na comunidade 

Pediatria Radical1, cujo fórum é o terreno de onde brotam e germinam as 

primeiras idéias do projeto de pesquisa de mestrado.  

A inserção nessa comunidade é marcada por duas épocas distintas, 

separadas por um ―orkuticídio‖2, que correspondem à minha posição em 

relação à amamentação e descrevem o distanciamento que faço para, enfim, 

eleger narrativas maternas sobre amamentação no processo de transição 

para a maternidade como objeto de investigação. 

Meu primeiro momento de inserção nesses fóruns pode ser nomeado como 

―Adalene grávida‖ e, logo depois, ―Adalene recém-mãe‖. Completamente 

tomada pela idéia de ―fazer o melhor para o meu bebê‖, me vi envolvida por 

um conjunto de práticas que configuram o universo bem particular da 

―maternidade natural‖ ou da ―naturalização da maternidade‖. Então, optei 

por fazer cama familiar (na qual pais e filhos dormem juntos), amamentar 

em livre demanda, dar colo, embalar, não ensinar o bebê a dormir sozinho, 

entre tantas outras práticas relacionadas ao ideário de retorno à natureza. 

Essa é, portanto, uma fase ―militante‖. 

Como essas práticas são questionadas e estranhas à nossa sociedade atual, 

comecei a estudar a amamentação sob a ótica da psicanálise, da 

antropologia, da etnopediatria, da história, da sociologia, nas ciências sociais 

e humanas de uma forma geral, para fundamentar meus argumentos de 

defesa e promoção dessas práticas maternas, consideradas, pela militância, 

como práticas prescritas pela natureza e, portanto, mais saudáveis e 

condizentes com as necessidades de um bebê. 

Tanto as leituras quanto o movimento dos fóruns me fizeram abrir os olhos 

para outro lado da questão: a necessidade de considerar a amamentação não 

apenas como um ato biologicamente induzido, mas também 

                       
1 Tanto o Orkut quanto a comunidade Pediatria Radical serão detalhadamente descritos na 

sessão dedicada à caracterização do método. 
2 Orkuticídio é um neologismo que resulta da aglutinação de Orkut e suicídio. Esse termo 

foi criado para se referir à exclusão de um perfil feita pelo próprio usuário da rede social 

virtual. 
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socioculturalmente condicionado, impregnado de ideologia e de 

determinantes que resultam das condições concretas de vida (ALMEIDA & 

NOVAK, 2004; ARAÚJO & ALMEIDA, 2008). 

A partir daí, começo a defender o direito da mulher de escolher a forma como 

deve alimentar o filho, muito embora continuasse acreditando nas 

vantagens do aleitamento materno e procurasse apoiar aquelas mães que 

desejavam superar eventuais dificuldades fisiológicas ou enfrentavam 

oposição da família, da sociedade ou do médico.  

A mudança de posição, contudo, não se faz sem algum ônus. Meus ideais 

humanistas e a crença na liberdade (mesmo que relativa) de escolha dos 

modos como conduzir a vida me levam a uma crise de referência que 

culmina com o já citado ―orkuticídio‖. A exclusão do meu perfil no Orkut foi o 

efeito de me reconhecer como porta-voz de um discurso que aliena a mulher 

a um ideário que, em última análise, repete o discurso médico tão combatido 

pelos movimentos de desmedicalização do corpo da mulher, das práticas de 

maternagem e da infância. 

Percebo, em seguida, que o discurso de incentivo ao aleitamento materno é 

contraditório e reproduz o discurso normativo da ciência contemporânea, 

historicamente construído, que fez com que a experiência de aleitar o bebê 

no seio se tornasse signo da relação mãe-bebê (PARAT, 1999), e, sobretudo, 

associando o aleitamento materno à ―boa maternagem‖ (CROSSLEY, 2009). 

A contradição, portanto, reside exatamente na necessidade de conferir 

cientificidade a tais argumentos. Ou seja, ao mesmo tempo em que afirma a 

amamentação como ato necessário e contínuo à concepção, ao repetir o 

discurso médico, tomando-lhe de empréstimo a investidura científica, 

desnaturaliza-o. 

O distanciamento em relação à militância, resultante do ―orkuticídio‖, 

permitiu ressignificar essa experiência como mãe ―orkuteira‖, defensora da 

amamentação, mas, especialmente, permitiu romper com as pré-noções ou 

preconceitos para fazer, como nos aconselha Bourdieu et al. (2007, p.25), a 

―contestação decisória e metódica das aparências‖, quebrando ―as relações 
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mais aparentes e familiares, para fazer surgir o novo sistema de relações‖ 

(ibid.,p.25). Essa é a condição, segundo esses autores, para que uma 

investigação científica solucione ―um problema sensório-motor ou abstrato‖ e 

faça aparecer o novo, isto é, seja um ―ato de invenção‖ (ibid., p.25).  

Toda essa reflexão resultou no meu retorno ao Orkut, marcando o segundo 

momento nos fóruns: agora, dirijo um olhar crítico às práticas discursivas 

sobre o aleitamento materno, apoiando-me na idéia de que a maternidade 

para a mulher não se reduz à condição biológica de gestar, parir e 

amamentar, e recusando a idéia de continuidade entre o ser humano e os 

demais mamíferos (ALTHUSSER, 1985). 

Segundo Linton, 

o homem se distanciou tanto de seu começo animal, que 

praticamente tudo quanto ele faz é modelado pela cultura. 

Até atividades elementares e vitais como a amamentação e o 

cuidado das criancinhas, são controladas por padrões 

culturais e não pelo instinto. [...] Assim em algumas 

sociedades as criancinhas são amamentadas sempre que pelo 

choro manifestam vontade de mamar; em outras são 

amamentadas segundo um horário. Em algumas, são 

amamentadas por qualquer mulher que casualmente estiver 

à mão, em outras apenas pelas mães. Em algumas, o 

processo de amamentação permite vagares e é acompanhado 

de muitas carícias e com um máximo de prazer sensual para 

a mãe e o filho. Em outras, é apressado e perfunctório, 

encarado pela mãe como interrupção de suas outras 

atividades, apressando-se a criança para que acabe o mais 

depressa possível. Em alguns grupos o desmame se faz em 

idade muito tenra; em outros a amamentação prossegue 

durante anos (LINTON apud SILVA, 1990, p.14). 

 

Ainda nesse sentido, concordo com Bock (1997, p.37), quando ela afirma que 

―essa idéia de natureza humana tem um caráter ideológico, pois camufla a 

determinação social do homem, pensando-o de forma descolada de sua 

realidade social, realidade essa que o constitui e lhe dá sentido‖. Em relação 

ao ser humano, é precisar afirmar a condição humana que é ―dada por dois 

elementos: o homem constrói as formas de satisfação de suas necessidades e 

faz isso com outros homens‖ (ibid.). 
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É nesse contexto de mudanças no meu entendimento sobre o discurso 

naturalizante do aleitamento que aparecem, então, as questões de partida 

desta pesquisa: como os significados presentes nos discursos de incentivo ao 

aleitamento materno e nos diálogos sobre amamentação no fórum modelam 

a experiência da maternidade das mulheres que participam dessa 

comunidade? E, ainda, de que modo significados historicamente 

estabelecidos e compartilhados sobre maternidade e amamentação modelam 

os discursos de incentivo ao aleitamento materno? 

Vale ressaltar que sigo as indicações de Ricoeur (1994) quando ele afirma 

que o processo de significação de uma experiência vivida – em seus termos, o 

―tempo vivido‖ – pode ser acessado pela narrativa, pois o tempo narrado 

imita (mimese) o tempo vivido. Sendo assim, a experiência de tornar-se mãe 

pode ser acessada pela narrativa das mulheres, pois é ―nas intrigas 

[narrativas] que inventamos o meio privilegiado pelo qual reconfiguramos 

nossa experiência temporal confusa, informe e, no limite, muda‖ (ibid., p.12). 

 É a partir dessas questões, portanto, que inicio a pesquisa. São elas que 

orientam minha primeira revisão de literatura, que permitem reformulá-las 

e, também, escolher o referencial teórico-metodológico, como descreverei a 

seguir. 

 

 

1.2. CONSTRUINDO O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Quivy e Campenhoudt (1998) começam o livro ―Manual de Investigação em 

Ciências Sociais‖ comparando a tarefa do investigador com a do geólogo que 

busca petróleo. Tanto um quanto outro, dizem, devem evitar a perfuração ao 

acaso e partir do ―estudo dos terrenos, depois a perfuração‖ (ibid., p.15). 

Eles aconselham que a construção do projeto de pesquisa siga etapas 

flexíveis, sendo, entretanto, fruto de uma reflexão metódica sobre o 

dispositivo (métodos, técnicas e teoria) que permitirá a elucidação das 

questões levantadas (ibid.). 
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Embora prescrevam uma forma de conduzir a construção do projeto e da 

pesquisa, os autores esclarecem que o delineamento metodológico de uma 

investigação ―não é a mera soma de técnicas que se trataria de aplicar tal e 

qual se apresentam, mas sim como um percurso global do espírito que exige 

ser reinventado para cada trabalho‖ (ibid., p.15, grifo meu).  

A construção do objeto de pesquisa se dá ―em ligação com o campo, a partir 

da interação dos dados coletados com análise que deles é extraída‖ 

(DESLARIERS & KÉRISIT, 2008, p.133).  

Nesse sentido, Quivy e Campenhoudt (1998, p.26) propõem três atos para o 

procedimento científico: 1) a ruptura, com ―os preconceitos e as falsas 

evidências, que somente nos dão a ilusão de compreender as coisas‖; 2) a 

construção teórica que torna possível a ruptura, pois implica ―um sistema 

conceptual organizado, susceptível de exprimir a lógica que o investigador 

supõe estar na base do fenômeno‖, e permite ―erguer proposições 

explicativas do fenômeno a estudar e [...] definir as operações a aplicar‖; 3) a 

verificação (ibid., p.26). 

É necessário lembrar que tais etapas se encontram explicitadas por 

Bachelard, desde os anos 1930, tendo sido retomadas por Bourdieu que, em 

1968, já indicava: 

Defender juntamente com Bachelard que o fato científico é 

conquistado, construído, constatado, é recusar, ao mesmo 

tempo, o empirismo que reduz o ato científico a uma 

constatação e o convencionalismo que lhe opõe somente as 

construções prévias da construção (BOURDIEU, 2007, p.22).  

 

Ainda acompanhando Bourdieu na sua exploração das bases epistemológicas 

lançadas por Bachelard, pode-se observar um novo sistema de pensamento 

para as ciências, no qual a ruptura com o sentido imediato precede a 

construção que, por sua vez, precede a constatação ou a prova dos fatos. 

Embora imbricadas, as três etapas conservam, para os dois autores, uma 

hierarquia lógica: ruptura – construção – constatação. Essas etapas não se 

dão de forma linear, uma após outra, mas em permanente interação. Assim, 
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cada avanço da análise dos dados e na construção do modelo teórico são 

acompanhados de novas incursões à literatura, em procedimentos cada vez 

mais complexos e articulados com o modelo teórico, resultando no 

refinamento do problema e redefinindo os objetivos (QUIVY & 

CHAMPENHOUDT, 1998).  

Como explicitei acima, duas questões conduziram minha primeira coleta de 

material teórico: 1. como os significados presentes nos discursos de incentivo 

ao aleitamento materno e nos diálogos sobre amamentação no fórum da 

comunidade Pediatria Radical modelam a experiência da maternidade das 

mulheres que participam dessa comunidade? 2. de que modo os significados 

historicamente estabelecidos e compartilhados sobre maternidade e 

amamentação modelam os discursos de incentivo ao aleitamento materno? 

A partir da revisão de literatura, da reflexão metódica sobre os dados já 

coletados e do aprofundamento teórico, reformulei a questão de partida: Que 

tipo de impactos a participação na comunidade virtual produz na transição 

para a maternidade? Desse modo, foi possível circunscrever o objetivo geral 

da pesquisa ao exame das narrativas sobre amamentação de mulheres que 

utilizam a rede social virtual Orkut como recurso simbólico na transição 

para a maternidade. A expressão ―recurso simbólico‖, como veremos a 

seguir, é proposta e desenvolvida por Zittoun (2006). 

A razão para a escolha do objeto – narrativas sobre amamentação na 

comunidade virtual Pediatra Radical, deve-se à constatação, obtida através 

da teoria, da literatura acadêmica e do retorno aos dados, de que, nos 

diálogos de algumas mães nessa comunidade, a amamentação parece 

organizar seu cotidiano com o novo bebê.  

Além disso, essa escolha também se deve a três aspectos: 1) de ordem 

pessoal; 2) o uso peculiar que as mulheres fazem das mídias digitais; 3) a 

orientação teórico-metodológica. 

O primeiro aspecto diz respeito a uma motivação pessoal, pois essa questão 

surgiu durante a minha gravidez na condição de observadora e participante 

em fóruns de discussão sobre a maternidade, nos quais a amamentação (e 
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não-amamentação) aparece como um evento em estreita relação com o 

movimento de tornar-se mãe. 

Quanto ao segundo aspecto, vários estudiosos já vêm debruçando-se sobre o 

que eles chamam de feminização das mídias, em especial do ciberespaço 

(OLIVEIRA, 2007).  

Do ponto de vista da orientação teórico-metodológica (terceiro aspecto), ao se 

considerar o contexto histórico, social e cultural da contemporaneidade, o 

impacto do uso crescente da Internet sobre os sujeitos torna-se um fator 

importante que merece investigação. Segundo Máximo (2000), a Internet, 

atualmente, se oferece como uma das possibilidades de estudar o modo como 

as pessoas interagem e tecem identidades, além de permitir a socialização 

de saberes e significados atribuídos ao mundo, à vida, à sociedade e à 

natureza. Ademais, a Internet pode ser uma importante ferramenta cultural 

que auxiliaria algumas mulheres nesse processo de transição para a 

maternidade 

Outro aspecto teórico-metodológico é que o modo de registro das discussões 

(sucessões temporais) permite um acesso privilegiado à trajetória (sucessão 

de diferentes momentos) de construção e reconstrução de significados. Ao 

contrário da coleta face-a-face, que oferece recortes temporais precisos 

limitando a aproximação a esta trajetória, o modo de funcionamento dos 

fóruns está próximo do fluxo de narrativas do cotidiano. Assim, é possível 

acessar relatos espontâneos que se dão de acordo com a necessidade do 

sujeito expressar uma experiência, (re)significar fatos do cotidiano, através 

de uma relação dialógica. 

Este estudo, então, parte da hipótese de que a amamentação é uma 

experiência central na transição para maternidade de algumas mulheres. 

Ademais, a amamentação é descrita por alguns autores como uma 

experiência marcada por vivências afetivas intensas e conflituosas (BOBEL, 

2001; GOJARD, 2003; NAKANO et al., 2007; PARAT, 1999, 2006; 

QUEIROZ, 2005; SANDRE-PEREIRA, 2006; SHAW, 2003), exigindo que a 

nova mãe se engaje em um processo também intenso de ressignificação 
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característico de uma transição desenvolvimental (KADIANAKI, 2009; 

ZITTOUN, 2006).  

Da reflexão epistemo-metodológica que resulta na reformulação das 

primeiras idéias sobre o tema, conforme descrevi acima, construo o 

referencial teórico registrando as discussões sobre a relação cultura e 

desenvolvimento humano – presentes na Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento – e sobre o paradigma narrativo em Psicologia – Psicologia 

Narrativa. Vale ressaltar que considero a Psicologia Cultural tal como 

proposta e formalizada por Jerome Bruner (1997). É a partir daí que trago 

as contribuições de Jaan Valsiner e colaboradores. Em relação à Psicologia 

Narrativa, tomo como referência principal Theodore Sarbin (1986). 

A aproximação entre esses dois referenciais se dá em função da valorização 

da linguagem e da dimensão simbólica, meu principal argumento em favor 

da análise de narrativas na pesquisa em Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento. 

Dentro desse quadro teórico, destaco como temas que delimitam o objeto, 

num nível mais preciso, os conceitos de transição desenvolvimental e de 

recurso simbólico, tais como propostos por Tânia Zittoun (2006). É dessa 

conceituação, ainda, que retiro as categorias que descrevem a ocorrência de 

uma transição desenvolvimental. 

Por fim, abordo o objeto – narrativas sobre aleitamento materno na 

comunidade Pediatria Radical na transição para a maternidade – discutindo 

o conceito do uso dos recursos simbólicos em transições desenvolvimentais, 

propondo que essa comunidade seja vista como um recurso simbólico. 

O objetivo geral da pesquisa foi examinar narrativas sobre amamentação de 

mulheres que utilizam o fórum da comunidade virtual Pediatria Radical 

como recurso simbólico no processo de transição para a maternidade, 

considerando que essa comunidade as auxiliaria a se ajustarem à nova 

situação, oferecendo-se como suporte para significação dessa nova 

experiência (ZITTOUN, 2006; ZITTOUN et al., 2003). E os objetivos 

específicos foram: discutir o uso dos recursos simbólicos nas transições 
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desenvolvimentais; analisar o uso do fórum da comunidade virtual Pediatria 

Radical como recurso simbólico na transição para a maternidade; descrever, 

com base na minha experiência, processos de transição para a maternidade 

em relatos sobre amamentação. 

Este estudo utiliza a etnografia tal como proposta por Boumard, como 

postura do investigador, muito mais que uma técnica ou método. De acordo 

com esse entendimento, tanto Bourdieu (2007) quanto Boumard (1999) 

explicitam que 1) não há separação entre as perspectivas epistemológicas e 

metodológicas; 2) a implicação do sujeito investigador no contexto da 

investigação é necessária, sem por isso desconhecer a tensão entre as 

verdades locais e os pontos de vista do cientista; 3) ambos, portanto, 

coincidem na proposta do investigador implicado, apontando para a 

presença de uma segunda tensão:  

a contradição clássica entre exterioridade do investigador, 

necessária reflexivamente mas que impede o acesso aos 

segredos indexicais, e a interioridade do profissional, que o 

torna proprietário desses segredos essenciais, mas que o 

impede de tomar a distância necessária para a teorização 

(BOUMARD, 1999, p.2). 

 

Ao caracterizar a abordagem etnográfica, Boumard (1999) para além de uma 

técnica, concorda com Bachelard (1996), no sentido de tomar o real não como 

dado ou pré-definido, mas constituído pela interação dos sujeitos na 

investigação. É dessa maneira que se pode entender a ―tecelagem 

etnográfica‖ proposta por Boumard (op.cit.): em oposição ao modelo de 

investigação policial que idealmente recolheria todos os indícios, eclipsando 

o sujeito e realçando o objeto, a investigação etnográfica dá lugar ao sujeito, 

recusando a noção de neutralidade, porque em busca da produção de 

sentido. 

Desse modo, descrevo e discuto como é tornar-se mãe, nesse lugar de sujeito 

que transita entre significados produzidos e compartilhados virtualmente e 

aqueles produzidos e compartilhados na interação face-a-face. Partindo da 

minha própria experiência na transição para a maternidade, procuro 
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descrever e analisar, por meio de um estudo de caso único, o modo como 

significados culturalmente compartilhados e construídos no contexto da 

comunidade virtual Pediatria Radical são incorporados no processo de 

tornar-se mãe. 

Quanto à estrutura deste trabalho, optei por organizar os capítulos seguindo 

o fluxo da construção da pesquisa. O ponto de partida é, portanto, a 

narrativa autobiográfica da minha experiência de transição para a 

maternidade e as questões que aparecem a partir da experiência de tornar-

me mãe, amamentar e orkutar. Descrevi também o caminho que faço dessas 

questões até a escolha do referencial teórico-metodológico. 

O segundo capítulo apresenta o marco teórico-metodológico, discutindo as 

concepções da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, o impacto do 

paradigma narrativo na Psicologia, e os conceitos de transição 

desenvolvimental e do uso dos Recursos Simbólicos na transição, além de 

descrever o design da pesquisa.  

O terceiro capítulo explora a contextualização histórica na qual se acha 

inserida a temática relacional maternidade-amamentação, incluindo o 

contexto contemporâneo da cibercultura. 

No capítulo seguinte, quarto, apresento e discuto os dados, submetendo-os 

tanto à rede conceitual presente no segundo capítulo quanto à minha 

experiência naquela comunidade.  

E, por fim, no quinto capítulo, sumarizo as idéias e discussões dos primeiros 

capítulos apontando para possíveis desdobramentos desta pesquisa. 
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2. O MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Coagidos assim pelos textos, estaremos menos expostos às 

omissões e às classificações arbitrárias (MAUSS & 

HUBERT, 2005, p.14) 

 

 

2.1. A PSICOLOGIA CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO COMO 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O estado de imaturidade do recém-nascido e sua dependência do ambiente 

para suprir suas próprias necessidades fazem da infância um objeto de 

interesse prático em qualquer cultura e em todas as épocas, embora o 

interesse social por esse período da vida e os sentidos que lhe são atribuídos 

tenham variado ao longo do tempo (ARIÈS, 1981; BATINDER, 1985; LE 

ROY LADURIE apud DELEAU et al., 2006). Mas, é somente a partir do 

século XIX que alguns autores começam se preocupar com ―questões 

evolutivas sob uma perspectiva propriamente psicológica‖ (DESSEN & 

COSTA JR., 2005, p.20).  

Evidentemente, idéias filosóficas dos séculos XVII e XVIII – tais como a 

comparação feita por Locke entre mente humana e o quadro branco que 

seria ―escrito‖ pela estimulação do ambiente; o inatismo de Rousseau, com a 

idéia do desenvolvimento infantil segundo estágios biologicamente 

determinados; e as categorias inatas do pensamento formuladas por Kant – 

impulsionaram o surgimento de teorias no âmbito da Psicologia do 

Desenvolvimento (ibid.). 

Contudo, é apenas na transição do século XIX para XX que aparecem as 

primeiras instituições destinadas ao estudo da infância e à formação da 

criança (DELEAU et al., 2006). A partir de então, desenvolvem-se inúmeros 

estudos para descrever particularidades da infância e conceituar o 
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desenvolvimento, com as primeiras teorias da Psicologia do 

Desenvolvimento.  

Nessa época, segundo Dansen e Mishra (2000), o campo se dividia em 

teorias que seguiam o modelo mecanicista (behaviorismo e as teorias de 

aprendizagem social, por exemplo) e teorias que seguiam o modelo 

organicista (a teoria de Jean Piaget, por exemplo). Esses modelos 

apresentam elevado reducionismo: para as teorias mecanicistas, o 

desenvolvimento humano seria modelado pelo ambiente; já as teorias 

organicistas ―ressaltavam os processos internos mais que os externos, 

sugerindo a existência de certa necessidade evolutiva que faria com que o 

desenvolvimento percorresse determinados estágios‖ (DESSEN & COSTA 

JR., op. cit., p.20). 

Como vemos, sob a influência da psicologia científica, a Psicologia do 

Desenvolvimento, até metade do século passado, preocupou-se basicamente 

em ―explorar, descrever e explicar os padrões comportamentais de 

estabilidade e mudança, expressos pelo indivíduo durante o seu curso de 

vida‖ (ibid.), deduzindo padrões normativos para explicar mudanças 

ocorridas ao longo infância e da adolescência sempre em termos de ―estágios 

evolutivos, enfatizando aspectos distintos do desenvolvimento humano: 

orgânico, motores, cognitivos, afetivos, sexuais, morais, sociais, históricos e 

culturais‖ (ibid.). 

A partir da década de 1970, contudo, um novo paradigma, que consistiu no 

deslocamento da posição positivista para a interpretativista, atravessa as 

ciências sociais e humanas (BRUNER, 1997b; GEERTZ, 2001; SARBIN, 

1986). Essa mudança permitiu que estudos sobre o desenvolvimento 

humano colocassem, no centro de suas preocupações, a consideração pelos 

contextos sociais e culturais nos quais o desenvolvimento de determinada 

pessoa acontece (BRUNER, 1997a; DESSEN & COSTA Jr., 2005; 

OVERTON, 2006; PINO, 2005; SHWEDER et al., 2006; VALSINER, 2007), 

renunciando à visão do desenvolvimento humano como etapas sucessivas e 

contínuas de maturação que seguem padrões fixos e universais e, 
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conseqüentemente, recusando a noção de causalidade e de previsão 

(BRUNER, 1997a). 

É, portanto, nesse contexto de mudança paradigmática que a corrente 

histórico-cultural da Psicologia aparece recolocando a cultura num lugar 

privilegiado nas teorizações sobre o desenvolvimento humano. Essa 

corrente, ao recuperar a teoria de Lev S. Vigotski, vai mais além ao propor a 

cultura entendida como ―a matéria-prima do desenvolvimento humano‖ 

(PINO, 2005, p.52). 

Dentro dessa orientação histórico-cultural, encontra-se a Psicologia Cultural 

do Desenvolvimento. Essa perspectiva teórica é definida como ―a parte da 

ciência psicológica que está orientada para a descoberta de princípios 

fundamentais básicos‖ (ibid., p.2) propondo modelos explicativos sobre o 

funcionamento cultural das pessoas.   

A Psicologia Cultural do Desenvolvimento se apóia na noção de cultura 

presente nas folk psychology de Wilhelm Von Humboldt e de Wilhelm 

Wundt, bem como na etnologia européia e na antropologia social e cultural. 

A noção de cultura desse quadro referencial pode ser sintetizada na seguinte 

definição: 

Cultura é um padrão de significados transmitido 

historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 

concepções herdadas expressas em formas simbólicas por 

meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação 

à vida (GEERTZ, 1989, p.66).  

 

Ou ainda: ―um sistema ordenado de significados e símbolos [...] nos termos 

dos quais os indivíduos definem seu mundo, expressam seus sentimentos e 

fazem julgamentos‖ (ibid., p.50).  

Apoiando-se nessas definições, Valsiner (2007) entende que cultura diz 

respeito aos processos que permitem que as pessoas se relacionem e 

modifiquem ―seus mundos sociais‖ ao mesmo tempo em que são modificadas 

por eles (VALSINER, 2007). Este autor, além disso, destaca ―a natureza 

dinâmica e processual do funcionamento da cultura dentro de sistemas 
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psicológicos humanos – tanto intrapessoais (sentir, pensar, agir), quanto 

interpessoais (conduta em relação ao outros seres humanos)‖3 (ibid., p.9). 

Para esta perspectiva, portanto, o desenvolvimento humano depende do 

sistema indivíduo-contexto relacional (família, comunidade, cultura e 

ambiente físico) e é afetado pela diversidade das relações estabelecidas entre 

os elementos desse sistema (LERNER, 2006). A diversidade, por um lado, se 

dá devido à plasticidade do desenvolvimento humano, e, por outro, pela 

variação cultural (entre culturas e dentro da própria cultura). A 

plasticidade, por sua vez, também é resultado dessa diversidade que envolve 

o sistema indivíduo-contexto relacional. 

No entanto, Valsiner (2007) destaca, ainda, que, dentro dessa compreensão 

geral da psicologia cultural acerca do desenvolvimento humano, existem 

duas orientações básicas: a semiótica (por signos) e outra que se filia à teoria 

da atividade (activity-theoretic perspective). Para esta última perspectiva, 

―Os humanos se desenvolvem mediante sua variada participação nas 

atividades socioculturais de suas comunidades, as quais também se 

modificam‖4 (ROGOFF, apud VALSINER, 2007, p.19). 

Na mesma direção, a orientação semiótica – adotada neste trabalho – 

compreende que o desenvolvimento humano ―depende primordialmente do 

crescimento constante de significados mediado por signos‖ (SMITH, 1998, 

p.119). Em outras palavras, a construção de significado, componente 

essencial do desenvolvimento da pessoa (PERRET-CLERMONT & 

ZITTOUN, 2002), é mediada por unidades semióticas (visual, 

comportamental, palavras etc.) disponibilizadas na cultura.  

A construção de significados sobre a experiência – que envolve cognição, 

imaginação, emoção e afeto (ZITTOUN, 2006) – implica uma transformação 

                       
3 ―the dynamic, processual nature of the functioning of culture within human psychological 

systems — both intra-personal (feeling, thinking, acting) and interpersonal (conduct in 

relation with other human beings)‖. 
4 ―Humans develop through their changing participation in the sociocultural activities of 

their communities, which also change‖ 
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qualitativa nas habilidades de pensamento, nas habilidades de agir sobre o 

mundo e, também, uma mudança na percepção de si. Tais mudanças, enfim, 

caracterizam o desenvolvimento humano.  

Dentro dessa perspectiva semiótica, existe uma tradição de pesquisa que 

busca entender como os signos ou ferramentas culturais ou instrumentos 

culturais são utilizados para catalizar essa transformação qualitativa no 

nível do pensamento, da ação e, também, mudanças identitárias. Dentro 

dessa tradição, encontram-se as formulações teóricas de Zittoun (2002, 2004, 

2006), tomadas, nesta pesquisa, como suporte para discutir o uso que as 

mulheres fazem do fórum/debate da comunidade virtual no processo de 

transição para maternidade. 

Assim, consoante com a noção de desenvolvimento como um processo 

inacabado, aberto pra imprevisibilidade do futuro, Zittoun (2006) afirma que 

o desenvolvimento humano é marcado por rupturas – na trajetória de vida –

seguidas de um período de reestruturação – transição – para um novo 

equilíbrio. Se esse período de transição for desenvolvimental, a pessoa terá 

adquirido novas competências sociais e cognitivas, ao mesmo tempo em que 

vive transformações no modo de descrever a si mesma – novas identificações 

– resultando em recuperação do senso de continuidade de si e da vida 

(ZITTOUN, 2009). 

Desse modo, Zittoun (2006) sugere que se tome o movimento ruptura-

transição como unidade de análise para estudos dentro da perspectiva 

desenvolvimental, tendo em vista que, ao focalizar a ruptura-transição, é 

possível perceber o processo de mudança (BASTOS 2007) que resultará num 

novo equilíbrio e na emergência da novidade psicológica (nova orientação 

para o futuro, novas identificações, novas descrições de si, novas formas de 

agir sobre mundo), caracterizando uma transição desenvolvimental. 

A transição desenvolvimental é um conceito da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento que, segundo Perret-Clermont e Zittoun (2001, 2002), diz 

respeito ao período de passagem de um estágio para outro no ciclo de vida do 

ser humano. É o período que se segue a algum acontecimento – modificações 
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físicas, deslocamento geográfico ou social etc. – provocando ruptura com um 

modo de vida anterior (PERRET-CLERMONT & ZITTOUN, 2001, 2002; 

ZITTOUN, 2002, 2004, 2006; ZITTOUN et al., 2003). Nesse processo de 

ruptura, ―as certezas que a pessoa tem de si mesma ou sobre o mundo, as 

representações de si e suas próprias competências podem ser colocadas em 

questão‖ (PERRET-CLERMONT & ZITTOUN, 2001, p.2). Em outras 

palavras, rupturas são situações desestabilizadoras nas quais as pessoas 

―perdem o chão‖ em decorrência de mudanças na sua rotina; vêem-se diante 

de situações para as quais seus conhecimentos e competências sociais são 

insuficientes, e perdem o senso de continuidade de si (ZITTOUN, 2002).  

A fim de recobrar certa estabilização, a pessoa se engaja num processo de 

construção de novos significados sobre si e sobre o mundo, permitindo 

melhor ajuste ao contexto social, ao mesmo tempo em que devolve o senso de 

continuidade de si (PERRET-CLERMONT & ZITTOUN, 2001). Com o 

objetivo de recuperar o equilíbrio, então, o indivíduo tende a recorrer a 

dispositivos simbólicos – elementos ou artefatos culturais – disponíveis no 

ambiente ou em sua ―cultura pessoal‖5 (VALSINER, 2000; ZITTOUN et al., 

2003). São esses elementos ou artefatos culturais que permitem que o 

indivíduo que vivencia ―rupturas ou descontinuidades no curso natural da 

experiência da vida ordinária, naqueles momentos em que os significados 

cristalizados deixam de sê-lo‖, (ZITTOUN et al., 2003, p.415) alcance uma 

nova estabilidade, através de processos de reajuste que acontecem 

fundamentalmente em três eixos (ZITTOUN, 2002): 

1. Aquisição de competências sociais – domínio de normas explícitas e 

implícitas, de linguagem própria ao desempenho das novas atividades – e 

cognitivas – novos modos de raciocínio, de heurística de resolução dos 

problemas; de novos conhecimentos, de savoir-faire, teóricos e técnicos; 

2. Redefinição identitária: resultado das negociações dos papéis e status 

pessoais inerentes às novas situações, acarretando mudança da imagem 

                       
5 Cultura pessoal: repertório de elementos culturais internalizados e apropriados pelo 

indivíduo (ZITTOUN, 2002).  
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de si. Além disso, essa redefinição implica a articulação das 

representações de si no passado e da projeção de si no futuro;  

3. ―Construção de significação pessoal da situação, inscrita numa nova 

narrativa de si que implica a elaboração do prolongamento emocional e 

inconsciente dela, e a manutenção do senso de continuidade pessoal e de 

uma relativa coerência‖ (ZITTOUN, 2004, p.19). 

Esses processos, por sua vez, são catalisados por elementos ou artefatos 

culturais ou signos. Para a Psicologia Cultural, esses elementos ou artefatos 

ou signos são unidades semióticas carregadas de significados, utilizadas 

para mediar a relação entre a pessoa e o seu contexto sociocultural. Ou seja, 

através do uso de artefatos culturais ou signos – mediação semiótica – os 

seres humanos agem sobre o mundo material e social (OLIVEIRA, 1995) 

transformando e sendo transformados por essa relação.  

Nesse sentido, Zittoun (2007) argumenta que a vida psíquica consiste em 

pensamentos e representações resultantes da elaboração simbólica das 

percepções, impressões, afetos, ações e desejos. Essa elaboração se dá 

através de signos ou artefatos culturais que vinculam nossas experiências 

presentes ao nosso passado em direção a novas formas de ser e agir no 

mundo. Ou seja, os signos ou artefatos culturais permitem que pessoa opere 

mentalmente sobre o mundo reorganizando sua experiência e planejando o 

futuro.  

Nessa mesma direção, Valsiner (2000) e Gillespie (2007) afirmam que a 

mediação semiótica, ainda, permite que o sujeito se distancie da experiência 

integrando a perspectiva do ator (imerso em uma determinada atividade ou 

situação) com a do observador (reagindo à ação empreendida ou situação 

vivida) e, desse modo, reconstrua o curso da ação, elabore novos significados 

e sentidos sobre a experiência, construindo a si mesmo e o mundo onde vive 

(GILLESPIE, 2007; VALSINER, 2000).   

Esse uso das ferramentas culturais faz parte das considerações de Zittoun 

(2004, 2006) sobre as transições desenvolvimentais. Para esta autora, um 

elemento ou artefato cultural – como um filme, uma foto, uma novela, uma 
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música, um ritual e, como proponho com este trabalho, a Internet, de uma 

forma geral, e o fórum da comunidade Pediatria Radical, particularmente – 

se torna recurso simbólico quando auxilia o indivíduo a se ajustar à nova 

situação, oferecendo-se como suporte para significação dessa nova 

experiência que lhe ―tirou o chão‖ (ZITTOUN, 2004).  

Assim, o uso daqueles artefatos culturais, mas também das ―palavras [...] 

gestos, [...] artifícios mecânicos como relógios, ou objetos naturais como jóias 

[...] ou qualquer coisa que esteja afastada da simples realidade e que seja 

usada para impor um significado à experiência‖ (GEERTZ, 1989, p.33) 

permite que o indivíduo faça ―uma reconstrução dos acontecimentos através 

dos quais ele vive, para auto-orientar-se no curso corrente das coisas 

experimentadas‖ (DEWEY apud GEERTZ 1989, p.33). 

Segundo Zittoun (2002, 2004, 2006), é o recurso simbólico que possibilita a 

ocorrência dos três processos que compõem a transição desenvolvimental, já 

referidos acima. 

É importante assinalar que, além da mediação dos artefatos culturais, a 

relação do ser humano com a cultural também é mediada pelos seus 

semelhantes (ZITTOUN et al., 2003). Nesse processo, a linguagem constitui 

o ―elemento mediador fundamental‖ (ibid., p.38). A linguagem, pois, é o 

sistema simbólico básico de todos os grupos humanos (OLIVEIRA, 1995, 

p.40) que possibilita ―a comunicação entre indivíduos‖ e o ―estabelecimento 

de significados compartilhados que permitem interpretação de objetos, 

eventos e situações do mundo real‖ (ibid.). 

A consideração pela linguagem e pela construção de sentido é uma das 

conseqüências da mudança paradigmática provocada pela virada 

interpretativista ou narrative turn (RIESSMAN, 1993) dentro das ciências 

sociais, fazendo com que várias disciplinas se voltassem para a narrativa 

entendendo-a como um ―princípio organizador da ação humana‖ (ibid., p.3). 

Esse movimento dentro da Psicologia faz surgir novas abordagens (FONTE, 

2006), cujo foco é analisar o ―engajamento do indivíduo nos sistemas 

estabelecidos de significados compartilhados, nas crenças, valores e 
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entendimentos do que já estão estabelecidos na sociedade em que o 

indivíduo é lançado‖ (GEERTZ, 2001, p.168). Segundo essas abordagens, o 

ser humano constrói significados nas relações que estabelece com seu 

contexto sociocultural. Dentre elas, destacam-se o construcionismo social, o 

pós-modernismo, o construtivismo desenvolvimental e a teoria narrativa6 

(HENRIQUES apud FONTE, 2006) e, também, a Psicologia Cultural 

(BRUNER, 1997a). 

É nesse contexto que Theodore R. Sarbin, autor do texto reconhecido como 

marco de fundação da Psicologia Narrativa (ou movimento narrativo dentro 

da Psicologia), intitulado The Narrative as a Root Metaphor for Psychology 

(1986), propõe que a narrativa seja tomada como metáfora-raiz para a 

Psicologia. 

A Psicologia Narrativa, conforme postulada por Sarbin (1986), adota as 

seguintes premissas básicas: 

1. A narrativa deve ser entendida como termo correlato à estória [story]. 

Para Sarbin (1986, p.3), ―Uma estória é um relato simbolizado de ações de 

seres humanos que tem uma dimensão temporal‖ 7. 

2. ―os seres humanos pensam, percebem, imaginam e fazem escolhas morais 

segundo estruturas narrativas‖8 (SARBIN, 1986, p.8), isto é, a vida é 

narrativamente experienciada e descrita. 

3. ―A narrativa é um modo de organizar episódios, ações e relatos de ações 

[...] (e) permite a inclusão dos motivos do autor para praticar um ato, assim 

como as conseqüências deste‖9 (ibid., p.9). 

Corroborando com a visão de Sarbin (1986), Bruner (1987) defende que a 

narrativa é a forma como o ser humano pode captar o sentido do ―tempo 

                       
6 Ou paradigma narrativo em Psicologia (BROCKMEIER e HARRÉ, 2003) ou Psicologia 

Narrativa (SARBIN, 1986). 
7 ―A story is a symbolized account of actions of human beings that has a temporal 

dimension‖. 
8 ―human beings think, perceive, imagine, and make moral choices according to narrative 

structures‖. 
9 ―The narrative is a way of organizing episodes, actions, and accounts of actions […] allows 

for the inclusion of actors´ reasons for their acts, as well as the causes of happening‖. 
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vivido‖. Esse autor, no entanto, parece dar um passo radical em direção a 

estabelecer o paradigma narrativo no campo da Psicologia, quando afirma 

que a vida é da mesma natureza da narrativa porque ambas são construções 

da imaginação. 

Quando alguém conta sua vida, o que faz é uma realização narrativa. 

Psicologicamente falando, segundo Bruner (1986, p.693), não existe algo 

como ―a vida em si mesma‖, a vida – o tempo vivido – é uma realização 

narrativa da ―memória seletiva da recordação‖10. A vida é sempre uma 

―estória de vida‖. Para Bruner (1990), ainda, a narrativa também media 

desejos, crenças e esperanças de alguém com o mundo culturalmente 

previsto.  

Assim, no âmbito da Psicologia, a narrativa passa a ser considerada como 

―um importante instrumento individual e sociocultural de compreensão da 

vida e de seus eventos, que possui propriedade básica de dar aos eventos 

uma ordem e um sentido verossímil‖ (BRANDÃO et al., 2006, p.98). Essa 

visão, ainda, tem como ―premissa central que ‗fazer o mundo‘ é a principal 

função da mente‖11 e que o mundo vivido é fruto de uma contínua 

interpretação e re-interpretação da experiência pessoal. A vida humana, 

então, não pode ser senão isso: uma existência que é construída pela 

estória12 [story] (SARBIN, 1986) que contamos sobre o estar no mundo. 

Desse modo, uma Psicologia que considera a narrativa e, também, a cultura 

está interessada ―não apenas [pelo] que as pessoas fazem, mas também no 

que elas dizem que fazem, e no que elas dizem que as fez fazer o que 

fizeram‖ (BRUNER, 1997a, p.25) quando em relação umas com as outras. 

Dessa forma, ―a narrativa não é um acto mental individual, mas uma 

produção discursiva de natureza interpessoal e culturalmente 

contextualizada‖ (GONÇALVES apud FONTE, 2006, p.126). 

                       
10 ―it is a selective achievement of memory recall‖. 
11 ―central premise that ‗world making‘ is the principal function of mind‖. 
12 Adoto a grafia ―estória‖ em fidelidade aos teóricos citados, os quais fazem uso da palavra 

story para enfatizar o caráter fantasioso, imaginário da narrativa. Não é objetivo, portanto, 

discutir a distinção entre ―estória‖ e ―história‖ e se esta última também é ou não uma story. 
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Assim, a narrativa constitui uma forma de expressão de acontecimentos 

humanos com significado (FONTE, 2006), pois a construção de significados  

não é desligada dos significados culturais e históricos 

veiculados nas narrativas em que nascemos, nos 

desenvolvemos e que ordenam nossas relações, as nossas 

práticas e os contextos das nossas interações (FERNANDES 

apud FONTE, 2006, p.127). 

 

Através da narrativa, então, é possível perceber o modo como o sujeito, 

diante dos significados culturalmente estabelecidos – canônicos (BRUNER, 

1997a) ou scripts culturais (MILLER, 2005) – dá sentido aos acontecimentos 

da sua existência através da construção de novos significados, organizando 

sua experiência. Para Bruner (1997), a linguagem é a nossa ferramenta 

mais poderosa para a organização da experiência‖ (ibid., p.7). Ele ainda 

acrescenta que o ser humano tem uma predisposição narrativa, ―um impulso 

[...] para organizar narrativamente a experiência‖ (ibid., p.74). 

Além dessa abertura para o cultural, outro aspecto importante para a 

Psicologia Cultural do Desenvolvimento – que vê o desenvolvimento humano 

com um processo inacabado que se dá ao longo da vida – é a inclusão da 

temporalidade (sequencialidade de eventos13) inerente à existência humana 

e presente na própria estrutura narrativa (RICOEUR, 1994). Para Bruner 

(1987), a temporalidade aproxima a narrativa da própria existência 

humana, o que justifica tomá-la como metáfora-raiz para os estudos dos 

processos de significação – que se dá na temporalidade do curso da vida – 

presentes nas transições desenvolvimentais. 

Ainda sobre esse tema, é importante assinalar que existem diversos gêneros 

de narrativa (BARTHES, 2008) e a conversação – o tipo de narrativa que 

aparece no fórum da comuidade em foco nesta pesquisa – é um deles. O que 

define a narrativa não é a forma como ela é sustentada – liguagem oral ou 

escrita, imagens, gesto – e nem a forma como ela se apresenta – mito, lenda, 

fábula, conto, drama, pintura, conversação, mas o fato de tratar 

acontecimentos vividos pelo narrador que, ao narrar sua experiência, 

                       
13 ―talvez sua propriedade principal‖ (BRUNER, 1997, p.46). 
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incorpora memórias e adapta o enredo ao contexto presente com a função de 

comunicar ou de dialogar com o interlocutor (ouvinte ou leitor).  

Uma narrativa, ainda, é constituída dos seguintes elementos básicos: o fato 

(o quê?); o tempo (quando?); onde o fato ocorreu (onde?); quem participou ou 

observou o acontecimento (com quem?); o motivo da sua ocorrência (por 

quê?); como se deu o fato (como?); e as conseqüências (desfecho). Além disso, 

a narrativa deve tratar de algo extraordinário (BASTOS, 2004): um 

acontecimento com carga dramática que impacta o curso da vida cotidiana 

rompendo o seu fluxo.  

Além disso, vale assinalar que a narrativa não é apenas a exposição 

cronológica do acontecimento. Ao contar sua experiência para o outro, a 

pessoa faz de forma que possa ser entendida, revestindo os acontecimentos 

de inteligibilidade na escolha das palavras, na inclusão da reação do outro, 

na consideração pelas interpelações do outro, sempre no jogo de fazer 

sentido para si e para o outro (MILLER, 2005; RICOEUR, 1994; 

RIESSMAN,1993). 

Nesse contexto, a idéia de que o ser humano organiza suas múltiplas 

experiências numa ordem temporal que obedece à exigência de construir um 

todo significativo (BRUNER, 1997) que, por sua vez, lhe permite manter 

certa coerência e recuperar estabilidade ao longo do seu desenvolvimento 

(VALSINER, 2006; ZITTOUN, 2004) é basilar para a Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento. Assim, os significados que alguém atribui a si mesmo e ao 

mundo são construídos na e pela linguagem, na medida em que a pessoa une 

diversos elementos da sua experiência narrativamente (BRUNER, 1997; 

SALVATORE, 2004, 2006; VALSINER, 2007; ZITTOUN, 2006).  

Em suma, a virada narrativa dentro da Psicologia vê a linguagem como 

fenômeno psicológico, ―afastando-se, assim, da perspectiva 

representacionista tradicional que a encarava como um reflexo do mundo, 

passando a vê-la como uma forma de co-construir algo com o interlocutor‖ 

(FONTE, 2008, p.124). 
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A Psicologia Cultural do Desenvolvimento, ao adotar esse paradigma, 

focaliza os modos como o indivíduo maneja os signos linguísticos e se 

beneficia da relação com o outro para continuar sua existência, apesar dos 

momentos de ruptura e do senso de descontinuidade de si (ZITTOUN, 2002, 

2004, 2006). Procura também entender como o indivíduo ―transita‖ na vida, 

marcada por rupturas, instabilidades, ambivalências e tensões (VALSINER, 

2007).  

Ao propor que a cultura esteja no centro das investigações no campo da 

Psicologia do Desenvolvimento, e considerando a ubiqüidade das novas 

tecnologias da comunicação e informação, notadamente a Internet, a 

consideração pela Cibercultura nas pesquisas que tomam a Psicologia 

Cultural do Desenvolvimento como referencial teórico parece incontornável. 

Como já foi dito, para esta perspectiva, o desenvolvimento humano é ―um 

fenômeno sistêmico aberto‖14 (VALSINER, 2007, p.22) que pressupõe a 

interação sujeito, sociedade e cultura (BASTOS, 2007; BRUNER, 1997; 

OLIVEIRA, 2004; ZITTOUN, 2006). 

Como já mostramos anteriormente, o tema da transição para maternidade 

era tratado pelas ciências em geral sob a perspectiva naturalista, com 

argumentos apoiados nos determinantes biológicos e evolutivos. Ou seja, 

conflitos e dificuldades que poderiam aparecer nessa fase de transição eram 

atribuídos aos distúrbios psíquicos ou fisiológicos, sendo esperado que a 

mulher fizesse a transição, prescrita na evolução da espécie, nas 

determinações da natureza (CANAVARRO, 2008), pois ―a habilidade 

materna é natural, essencial e inevitável.‖ (HAYES apud MILLER, 2007, 

p.338). 

Contudo, a perspectiva desenvolvimental, que orienta este trabalho, entende 

que as mudanças – pessoais, sociais e biológicas – pelas quais a mulher 

passa com a gestação e o parto não podem ser suficientemente explicadas 

pela perspectiva naturalista, pois 

                       
14 ―open-systemic phenomenon‖. 
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a partir da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, trata-se 

de perceber os modos pelos quais o biológico é sobreposto pelo 

social e o cultural no mundo social, e como a maternidade é 

diferentemente regulada em diferentes contextos (BASTOS, 

2007, p.19). 

 

Gerar, parir e cuidar de uma criança, ou seja, tornar-se mãe, são 

acontecimentos que impactam a existência concreta das mulheres 

provocando-lhes modificações importantes (CARNAVARRO, 2008; MILLER, 

2007; SANDRE-PEREIRA, 2006). A maternidade, portanto, é um momento 

na vida da mulher em que há uma ruptura no contexto social e na esfera da 

experiência pessoal – no nível interpessoal e no nível intrapessoal 

(ZITTOUN, 2004). Isso quer dizer que, após o nascimento de um filho, todo o 

cotidiano da mulher sofre alteração com a nova rotina doméstica e 

mudanças sociais que a chegada de um bebê acarreta. Os papéis de 

referência que sustentavam suas relações interpessoais, familiares ou não, 

sofrem alteração porque agora incorporam esse novo status: ser mãe. Ao 

papel de mãe, mulher, filha, amiga, profissional etc., acrescenta-se o papel 

de mãe. Essa nova situação supõe negociações dos papéis e status pessoais. 

Essas mudanças nos papéis e nas funções provocam desequilíbrios e exigem 

novas respostas emocionais, comportamentais e cognitivas exigindo um 

intenso trabalho de construção de novos significados, que permitam 

recuperar o sentido de si, do mundo e sustentar mudanças identitárias, 

caracterizando, então, uma transição desenvolvimental (PERRET-

CLERMONT & ZITTOUN, 2001, 2002; ZITTOUN, 2002, 2004, 2006). 

Esse trabalho de significação é, portanto, marcado pelos conflitos que a nova 

designação – ser mãe – traz para nós, mulheres, em diversos níveis da 

existência. Argumento, nesse sentido, que a amamentação – corporificação 

mais tangível da maternidade (BOBEL, 2001) – por ser uma experiência 

intrinsecamente conflituosa, exige de nós um engajamento mais intenso 

nesse processo de elaboração.   

Na amamentação, vivenciamos o conflito entre o papel de mãe e de mulher – 

desdobramento da cisão cultural entre ―seio erótico‖ e ―seio nutriz‖ (PARAT, 



38 

 

2006), e, de forma muito real, conflitos que envolvem o universo feminino na 

sociedade pós-industrial: contradições entre público e privado, refletidas no 

conflito entre trabalho e família da maternidade (BLUM, 1990; SHAW, 

2003).  

Como vimos, essas intensas vivências afetivas conflituosas são momentos 

privilegiados de desenvolvimento psíquico, pois implicam tanto mudanças 

extrínsecas – a posição que o indivíduo ocupa no espaço social – quanto 

mudanças intrínsecas – mudança de significados pessoais, inscritas em 

novas narrativas de si (ZITTOUN, 2002, 2004, 2006).  

Proponho, desse modo, discutir a transição para a maternidade no contexto 

das conversações – elementos culturais (ZITTOUN, 2006) – do fórum da 

comunidade Pediatria Radical. Sugiro, ainda, que as conversações ou o 

fórum (onde elas acontecem) sejam tomados como recursos simbólicos que 

mediam os processos pessoais de construção e reconstrução de si no processo 

de transição para maternidade.  

Como se tornou pra mim, o fórum converte-se num espaço onde a nova mãe, 

ao ser confrontada com outros significados atribuídos à maternidade e, 

também, através do distanciamento do aqui-e-agora, pode ressignificar sua 

experiência. Em outras palavras, as conversações permitem comparar a 

experiência pessoal com outras experiências, bem como evidenciam a 

divergência entre a experiência, as expectativas e os scripts culturais 

(MILLER, 2005), exigindo o trabalho de elaboração e construção de sentido.   

Assim, a partir desse enquadre teórico, destaco a importância do recurso à 

abordagem da Psicologia Cultural, em particular à noção de mediação 

semiótica, ao caráter dialógico do desenvolvimento humano e à concepção de 

narrativa como elementos importantes nas discussões que seguem 

(ZITTOUN, 2006). 
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2.2. O ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa utilizada quando se pretende 

examinar ―um fenômeno no seu cenário natural, empregando métodos 

diversificados de coleta de dados para obter informação sobre uma ou poucas 

entidades (pessoas, grupos ou organizações)‖15 (BENBASAT, GOLDSTEIN 

& MEAD, 1987, p.370). 

Para Yin (2001, p.20), é uma estratégia adequada à pesquisa que procura 

responder às ―questões do tipo ‗como‘ e ‗por que‘, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os acontecimentos [...] (e) quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são evidentes‖. Este autor também indica a 

estratégia para investigar ―fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real‖ (ibid.). Sendo que esse estudo pode focalizar objetos 

mais concretos – indivíduos, pequenos grupos, organizações etc. – ou menos 

concretos – relações interpessoais, decisões etc. Além disso, pode se ocupar 

de uma ou poucas entidades dentre esse conjunto de objetos de estudos. É, 

ainda, ―um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário 

do objeto social estudado e se refere a uma análise intensiva de uma 

situação particular‖ (GOODE e HATT, 1979, p.421-422). 

Segundo Mann (2006), o estudo de caso é a estratégia adequada quando se 

quer fazer uma descrição minuciosa – ―descrição densa‖ [thick description] –

do fenômeno, ou encontrar um padrão nos dados coletados, ou quando se 

quer avaliar uma séria de afirmações sobre algo.  

Embora muito utilizada nas ciências sociais e humanas, essa estratégia de 

pesquisa também é alvo de muitas críticas quanto ao seu rigor, à sua 

objetividade, à interferência do investigador (visão enviesada) e à sua pouca 

ou nenhuma capacidade de produzir generalizações.  

Quanto ao aspecto da interferência do investigador, vale lembrar que o 

estudo de caso é um tipo de estratégia que, afinada com o paradigma 

                       
15 ―A case study examines a phenomenon in its natural setting, employing multiple methods 

of data collection to gather information from one or a few entities (people, groups, or 

organizations)‖. 
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interpretativo, concorda com a idéia de que a realidade, bem como os 

resultados das pesquisas, são construções humanas. Sendo construções 

humanas, o investigador também participa delas. O rigor metodológico, 

portanto, é alcançado pela busca do alinhamento cada vez mais preciso entre 

teoria, método e objeto de estudo (BACHELARD, 1996, BOURDIEU et al., 

1997), e não pela idéia de neutralidade do pesquisador e sua exterioridade 

em relação ao objeto. 

Em relação à crítica feita à capacidade de generalização, Yin (2001) 

responde que ―da mesma forma que os experimentos, [os estudos de caso] 

são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações e universos [...] 

o objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar freqüências (generalização estatística)‖ (ibid., p.29-30). Ou seja, o 

objetivo é ampliar a compreensão dos fenômenos, da problemática em geral. 

Nessa direção, Stake (1978) ressalta que, num estudo de caso, não há 

intenção de oferecer proposições gerais (generalização baseada em amostras) 

e conclusivas, mas permite extrair hipóteses de trabalho para novas 

investigações.  

Desse modo, esta pesquisa consiste num estudo de caso descritivo (ou 

ilustrativo), de tipo único holístico, que pretende ampliar a compreensão do 

modo como o fórum da comunidade Pediatria Radical é usado nas transições 

para maternidade a partir de uma descrição densa. Essa descrição está 

apoiada nas discussões teórico-metodológicas de Zittoun (2002, 2004, 2006) 

sobre a utilização dos artefatos culturais como recursos simbólicos no 

processo de transição desenvolvimental.  
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2.2.1. Os caminhos da pesquisa 

Em 2005, entrei como membro participante da comunidade Pediatria 

Radical. Naquele momento, a comunidade era composta por 300 

participantes A princípio com a intenção de entretenimento e troca de 

informações, minha participação na comunidade, aos poucos, foi 

despertando em mim interesses acadêmicos e profissionais. Em 2007, 

algumas questões específicas chamaram minha atenção: 1) qual a 

participação da experiência da amamentação no processo de transição para 

a maternidade; 2) de que modo a comunidade auxilia essas mulheres no 

processo de tornar-se mãe. Em torno dessas questões, apareceram outras 

que, embora secundárias, configuram o contexto da pesquisa: quais 

significados de maternidade aparecem nos diálogos entre as mães e em 

torno da amamentação; de que modo o discurso oficial de incentivo ao 

aleitamento materno incide sobre a experiência de amamentar; qual seria o 

ideal de maternidade veiculado no discurso (oficial e não-oficial) sobre o 

aleitamento materno. 

Vale assinalar que essas questões dirigidas às experiências compartilhadas 

na comunidade tomam forma a partir da minha própria experiência de 

amamentação e transição para a maternidade. Ao ser convocada a refletir 

sobre minha experiência nos diversos debates dessa comunidade, reconheço 

a centralidade da amamentação durante a minha gravidez e no cotidiano 

com minha filha, e, também, percebo que essa condição é compartilhada por 

outras mulheres. 

Com o objetivo de analisar tais questões, é necessário caracterizar a 

comunicação que se estabelece num fórum virtual, como ambiente de 

interação verbal. Trata-se de um tipo de interação assíncrona, composto por 

tópicos de discussões sobre assuntos propostos pelos usuários. É nesse 

espaço que se dá a interação entre os membros da comunidade através da 

conversação sobre assunto que se tornam tópicos de conversação. 
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Escolhi como unidade de análise 81 tópicos selecionados durante os meses 

de janeiro a junho de 2008. O critério para escolha dos tópicos foi conter em 

seu título os termos: aleitamento materno (também sua abreviação ―AM‖), 

amamentação, leite materno (ou sua abreviação ―LM‖), mamar e desmamar 

(com suas variações verbais). 

Muitos tópicos criados não são desenvolvidos em conversações. Por exemplo, 

há tópicos apenas informativos com recortes de jornais, artigos, links para 

outras comunidade etc.  

A coleta dos dados, orientada pelos tópicos, compreendeu dois momentos:  

1º momento: marcado por minha condição de nativa da comunidade 

Pediatria Radical, foi um período em que observei e participei ativamente 

das interações entre os membros dessa comunidade. Esse período se 

assemelha a uma pesquisa etnográfica online porque permitiu a 

aproximação e apropriação do universo simbólico da comunidade Pediatria 

Radical. É importante relembrar que esse período não compreende apenas a 

participação e observação dos diálogos no fórum dessa comunidade, mas 

coincide com minha própria experiência de amamentação, permitindo 

reconhecer que ela também esteve modelada pelos significados veiculados 

pelo discurso de incentivo aleitamento materno e que os significados de 

maternidade presentes nesses diálogos participaram do meu processo de 

transição para a maternidade.  

2º momento: compilação de todos os tópicos que continham as expressões 

―aleitamento materno‖, ―leite materno‖, ―amamentar‖, ―amamentação‖, ―dar 

o seio‖ no período de janeiro a junho de 2008. Esses tópicos foram 

compilados integralmente, sem correção gramatical ou ortográfica, e 

arquivados por mês. Após a primeira leitura, esses tópicos foram 

categorizados segundo sua congruência com os processos desenvolvimentais 

propostos por Zittoun (2002, 2004, 2006). 

Em 2008, abri um tópico com a finalidade de interagir e comunicar o 

andamento do meu estudo, que também permitirá, ao final, aprofundar 

alguns aspectos e rever conclusões. 
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3. ―DAR DE MAMAR É UM ATO DE AMOR E CARINHO‖. A 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA IMAGEM DA ―BOA MÃE‖: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Mas não falemos de fatos. Já a ninguém importam os fatos. 

São meros pontos de partida para a invenção e o raciocínio 

(BORGES, 1999, p.60).  

 

 

Antes de apresentar o contexto histórico no qual a relação maternidade-

amamentação é construída, considero importante trazer o cenário sobre o 

qual a proliferação dos discursos sobre amamentação se torna hegemônico, 

chegando a constituir-se como importante tópico das políticas públicas 

contemporâneas no Ocidente. 

 

3.1. O CENÁRIO: A PROLIFERAÇÃO DOS DISCURSOS SOBRE 

AMAMENTAÇÃO 

Nos últimos 30 anos, a questão do aleitamento materno tem-se tornado um 

ponto chave nas políticas públicas de saúde nos países ocidentais (AMORIM, 

2008; SANDRE-PEREIRA, 2004, 2006; WALL, 2001), mobilizando 

organismos governamentais e não-governamentais do mundo com o objetivo 

de promover a amamentação16.  

O marco desse crescente interesse pelo aleitamento materno é a 27ª 

Assembléia Mundial da Saúde, em 1974, quando são apresentados dados 

relacionando altas taxas de mortalidade e desnutrição infantis com 

diminuição do aleitamento materno em diversas regiões do mundo 

(NELSON, 2006). Fatores socioculturais são citados como causas, incluindo 

a fabricação e divulgação de produtos substitutivos do leite materno. 

                       
16 A palavra amamentação é utilizada nesta pesquisa como sinônimo de aleitamento 

materno em concordância com a observação de Queiroz (2005). Em contrapartida, todas as 

vezes que me referir ao uso da mamadeira, utilizarei as expressões ―dar mamadeira‖ ou 

―alimentar com mamadeira‖. 
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A partir desse encontro, os países ali presentes são convocados a avaliar as 

atividades de promoção e venda de alimentos para lactentes, além de 

desenvolver políticas públicas de saúde com o objetivo de promover a 

amamentação.  

No Brasil, as primeiras iniciativas governamentais aparecem em 1982 

quando o Ministério da Saúde implanta a Política Nacional de Aleitamento 

Materno (PNAM) alinhando, assim, as políticas locais às iniciativas 

fomentadas primariamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

É, pois, nesse clima de incentivo à amamentação que o tema aparece em 

grande número de pesquisas acadêmicas, especialmente aquelas com ênfase 

nos aspectos imunológicos, nutricionais e fisiológicos do leite materno e da 

amamentação (ALMEIDA & NOVAK, 2004; NAKANO et al.,2007; 

NELSON, 2006; SUDO, 2004; SWEET, 2008). Contudo, apesar desse 

crescente interesse nas últimas décadas, o aleitamento materno talvez seja 

―a prática alimentar mais discutida em todos os tempos‖ (AMORIM, 2008).  

Segundo Araújo & Almeida (2008), as evidências científicas em relação aos 

benefícios do leite materno na alimentação do bebê humano configuram um 

contexto de práticas investigativas acadêmicas de extrema importância para 

prevenção de desnutrição e mortalidade infantil. É importante destacar que, 

por essa razão, as pesquisas no campo das ciências médicas e biológicas são 

maioria em relação aos estudos existentes nas ciências humanas e sociais 

aplicadas. 

Muitos desses trabalhos apontam para a necessidade de investigar o 

aleitamento materno considerando aspectos socioculturais e subjetivos, 

sugerindo, portanto, um olhar direcionado para práticas cotidianas. A 

investigação dessas práticas, além disso, sugere que sejam consideradas as 

experiências de quem está diretamente envolvido no processo: a mãe. 

A partir da revisão de literatura, proponho a aproximação desses termos – 

maternidade e amamentação – de duas formas: a primeira, diz respeito ao 

fato de a amamentação ser compreendida como a corporificação mais 

tangível da maternidade (BOBEL, 2001), permitindo considerá-la como 
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experiência central na transição para a maternidade; a segunda identifica 

uma ―imagem materna‖, construída ao longo da história e culturalmente 

transmitida, que amalgamou o ato de amamentar à representação da ―boa 

mãe‖ (SANDRE-PEREIRA, 2005; PARAT, 1999; VALSINER, 2007). 

 

3.2. AMAMENTAÇÃO E MATERNIDADE: CONTEXTO HISTÓRICO 

Historicamente, a amamentação tem sido tratada como prática indissociável 

do ―ser mãe‖. Já no século XVI, os tratados médicos são permeados por 

defesas do aleitamento materno, cujo argumento básico é que a criança 

sugava o caráter e as paixões de quem a amamentava (KNIBIEHLER, 2003; 

PARAT, 1999; SUDO, 2004), devendo, para evitar desvios e 

degenerescência, receber o leite de sua mãe biológica. Além desse 

argumento, os discursos também sustentavam que essa prática é um 

princípio moral (GUILLEMEAU apud BACALEXI, 2005) e que a mulher se 

torna mãe por completo quando nutre seu filho com seu próprio leite 

(SANDRE-PEREIRA, 2006). 

Embora existam registros de que, nas civilizações grega e romana, as mães 

entregavam seus filhos para serem amamentados por outras mulheres, 

(SILVA, 1990), é a partir do século XVII que o recurso às amas-de-leite 

(Figura 1 e 2) se dissemina por toda a Europa, e também nos países 

colonizados pelos europeus, como o Brasil (BOSI, 2005). 
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Figura 1 Ama-de-leite do Século XVIII 

Fonte: http://acoeuretacris.centerblog.net/6581487-metiers-autrefois-nourrice 

 

 

Figura 2: Le bureau des nourrices" por Joseph Frappa. França. Século XVIII 

Fonte: http://acoeuretacris.centerblog.net/6581488-metiers-autrefois-nourrice 

 

Essa prática, contudo, começa a ser combatida a partir do século XIX, com o 

surgimento da puericultura científica, cujas principais preocupações 

giravam em torno das altas taxas de mortalidade infantil associadas, entre 

outros motivos, às práticas de complementar a amamentação dos lactentes 

com amas-de-leite (ROLLET-ECHALIER, 1990). 

No século XIX, portanto, o higienismo estabelece a amamentação como um 

ato natural da maternidade. A proliferação desse discurso colabora para 

http://acoeuretacris.centerblog.net/6581487-metiers-autrefois-nourrice
http://acoeuretacris.centerblog.net/6581488-metiers-autrefois-nourrice
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cristalizar a relação entre maternidade e amamentação (ALMEIDA & 

NOVAK, 2004; CROSSLEY, 2009). A tônica do discurso higienista era que a 

―boa mãe‖ amamentava seu filho com o melhor alimento que ele poderia ter: 

o seu leite. 

Segundo Valsiner (2007), o discurso social sobre o leite materno nos séculos 

XVIII e XIX, na Europa, tinha com função primária guiar as mães para que 

―assumissem, elas próprias, as obrigações de verdadeiras mães‖17 (2007, 

102). Essa mãe valorosa forja o modelo de ―boa mulher‖ e ―boa mãe‖, ou seja, 

oferece uma ―imagem materna‖ que amalgama o ato de amamentar à 

representação da ―boa mãe‖. 

No Brasil, existem relatos sobre as práticas de aleitamento materno entre os 

tupinambás, grupo indígena que habitou diversos pontos do litoral brasileiro 

durante até os séculos XVI-XVII. Registros feitos sobre esses povos, 

inclusive por Pero Vaz de Caminha, contam que mulheres dessas tribos 

passavam o dia fazendo suas atividades rotineiras com o filho ―atado com 

um pano aos peitos‖ (ROCHA apud SILVA, 1990, p.22). 

Quanto à duração, alguns registros indicam, entre índios brasileiros, ―uma 

criança que já, sem a guarda dos adultos, brinca correndo com outras 

crianças se sacia ainda nos seios maternos‖ (BALDUS apud SILVA, 1990, 

p.22). Freyre (2006) comenta que, em alguns casos, o aleitamento materno 

poderia se estender até sete anos. A duração da amamentação, portanto, 

podia chegar à segunda infância, denominada curimim-mirim, cujo período 

vai da aquisição da marcha até os 7-8 anos. Nesse período, as crianças 

tinham a liberdade de mamar quando quisessem (SILVA, 1990).  

Já entre os brancos, observa-se influência determinante dos costumes 

europeus. As mulheres que aqui chegam no período colonial trazem práticas 

européias em relação aos cuidados infantis e aleitamento materno (SILVA, 

1990.). Mas, como nota Freyre (2006), a proximidade das mulheres e das 

crianças com os escravos trazem aspectos da cultura africana para a 

configuração da família colonial.  

                       
17 ―guide them towards assuming the "duties of real mothers" themselves‖. 
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Essa população, estranha ao núcleo familiar, infiltrava-se 

continuamente na casa, responsabilizando-se, muitas vezes, 

por tarefas diretamente ligadas à intimidade física e 

emocional dos indivíduos, como as de higiene e amamentação 

do recém-nascido (SILVA, 1990, p.32). 

 

Assim, o que se vê é a transposição para o novo continente da prática 

européia da ama-de-leite (SILVA, 1990). Segundo Freyre, ―de Portugal 

transmitira-se ao Brasil o costume das mães ricas não amamentarem seus 

filhos, confiando-as ao peito de [...] escravas‖ (FREYRE, 2006, p.359). O 

costume se deve, também, ao modo como a infância e a relação entre mãe e 

filho eram vistas no século XVI. Segundo Badinter (1985), nessa época, 

havia uma indiferença social em relação à criança, traduzida na 

desvalorização social da maternidade. Não havia, inclusive, condenação em 

relação à escolha de não-amamentar, e as mulheres podiam abandonar esse 

hábito, considerado deselegante, pois afetava a vida social da mulher. 

Segundo Silva (1990), embora os registros dessa época sejam escassos, pode-

se deduzir que o recurso às amas-de-leite era bem disseminado no Brasil 

(Figura 3). Para o autor, o fato desse tema ser constante nos discursos 

médicos que circulavam em jornais e revistas a partir do século XIX pode ser 

tomado como indicativo da popularidade da utilização de amas-de-leite. Na 

mesma época, então, há crescente apropriação médica da infância e da 

saúde da mulher. Nesse contexto, diferentemente do século XVI, o discurso 

de condenação das práticas populares, produzido pela medicina higienista, 

altera crenças e práticas em relação à amamentação. A puericultura, por 

sua vez, faz da alimentação em geral, e do aleitamento materno e artificial 

em particular, sua principal preocupação. 
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Figura 3: João Ferreira Villela Artur Gomes Leal com a ama-de-leite Mônica (1860). 

Fonte: Acervo do Museu Afro Brasil. 

 

Assim, a partir do século XIX, o discurso médico no Brasil trata a 

amamentação de forma similar àquela preconizada pelo higienismo na 

Europa: existe valor moral na amamentação; a amamentação define o que é 

ser uma boa mãe; o leite materno transmite ao filho características que vão 

moldar seu caráter (GUILLEMEAU apud BACALEXI, 2005; KNIBIEHLER, 

2003; PARAT, 1999; SANDRE-PEREIRA, 2006; SUDO, 2004). 

As teses de medicina da época, que tratam da infância, apresentam 

uma teoria muito difundida à época: de que com o leite se 

transmite a pureza dos costumes e a força da constituição. 

Assim, uma criança amamentada por mercenária ou escrava 

tornar-se-ia, no imaginário social, degenerada, bebendo-lhe 

os vícios do caráter e os germens das suas enfermidades. 

Considera que, se a mãe não amamenta, rompe-se a afeição e 

se apaga a chama sagrada do amor maternal (SILVA, 1990, 

p.51). 

 

Do ponto de vista antropológico, muitos estudos apontam para o valor 

simbólico que o leite materno assume em diversas culturas (BONTE, 1994; 

SANDRE-PEREIRA, 2004). Os habitantes de Ban Nakham, por exemplo, 
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entendem que a amamentação do bebê é uma continuidade da alimentação 

intra-uterina cujo valor reside em ―instituir e manter uma relação fundada 

na reciprocidade através do dom de alimentar‖ (ibid., s/p). 

Aqui, podemos ver duas idéias presentes nos discursos contemporâneos de 

incentivo ao aleitamento materno: a amamentação é uma continuidade da 

gestação e um meio importante para estabelecer e manter a relação entre 

mãe e bebê. Estes discursos, ainda, sugerem o aleitamento materno como 

qualificador da mulher na condição de mãe.  

Veremos a seguir que a relação estreita entre ―maternidade‖ e 

―amamentação‖, historicamente construída e culturalmente disseminada, 

persiste nos dias atuais, estabelecendo a amamentação como função 

essencial da mãe e irremediavelmente associada à maternidade (COSTA 

apud SUDO, 2004; WALL, 2001; WHO, 1989). 

 

3.3. ESTUDOS ATUAIS  

A amamentação mantém, como vimos, uma estreita relação com a 

maternidade em diversos contextos culturais e ao longo da história da 

humanidade (BADINTER, 2005; JOHNSON et al., 2009; VALSINER, 2007). 

Além disso, indica que a relação entre amamentação e maternidade varia de 

acordo com as representações sociais e culturais da maternidade e do papel 

social da mulher em determinada época (SUDO, 2004). Nesse sentido, 

Kaufman e colaboradores (2009, s/p) argumentam que é preciso considerar a 

―complexa dinâmica sociocultural associada à amamentação‖18. 

Várias autoras insistem na permanência desses valores nos dias atuais 

(BOBEL, 2001; BLUM, 1990; CHODOROW, 2005; KNIBIEHLER, 2001; 

MARSHAL et al., 2007; SMITH, 2001; WALL, 2008). Para elas, o cotidiano 

da mãe contemporânea com seu novo bebê é organizado em torno da 

experiência da amamentação ou da não-amamentação. Wall (2008) vai mais 

além ao afirmar que a experiência da maternidade na atualidade é moldada 

                       
18 ―the complex sociocultural dynamics associated with breastfeeding‖. 
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pelos significados de maternidade presentes no discurso oficial de incentivo 

ao aleitamento materno. 

Em recente livro, Badinter (2010), ao refletir sobre um aparente retorno à 

imagem de mãe e mulher presente até a década de 1960, na qual a 

maternidade é colocada como principal destino feminino, afirma que ―o 

aleitamento (materno) está no âmago da revolução materna à qual 

assistimos‖19 (ibid., p.101) desde a década de 1980. Na década de 1960, com 

o controle da natalidade, que se traduz em autonomia das mulheres em 

relação à sua condição biológica, elas puderam planejar suas vidas 

reprodutivas, inclusive escolhendo não ter filhos, dando prioridade às suas 

carreiras profissionais. Nesse contexto, também se tornou possível escolher 

amamentar ou não, transferindo, inclusive, aos pais o papel de alimentar 

o(a) filho(a) com a mamadeira. As mulheres, assim, se viram livres para 

explorar o mundo do trabalho, adiar o casamento, a maternidade ou, 

simplesmente, abrir mão da maternidade e da amamentação. Para a autora, 

a não amamentação, nessa época, era um signo, para a mulher, de uma nova 

forma de conduzir a vida priorizando experiências no espaço público em 

detrimento da esfera privada, doméstica. Nesse sentido, Badinter (ibid., 

p.101) diz sobre o aleitamento materno: ―Esse gesto milenar, longe de ser 

anódino, exprime uma filosofia da maternidade que condiciona o estatuto da 

mulher e seu papel na sociedade‖20. 

A revisão de literatura me permitiu constatar, ainda, a existência de um 

grande número de estudos sobre o tema do aleitamento materno. Contudo, a 

abordagem médico-biológica é hegemônica. Vale notar que tais estudos 

apresentam forte teor prescritivo, tendo dois focos principais: os benefícios 

nutricionais e fisiológicos dessa prática e o estabelecimento de técnicas e 

condutas que garantam a amamentação e sua continuidade.  

                       
19 ―est au coeur de la révolution maternelle à laquelle nous assistons‖. 
20 ―Ce geste millénaire, loin d´être anodin, exprime une philosophie de la maternité qui 

conditionne le statut de la femme et son rôle dans la société‖. 



52 

 

 

Figura 4: Mapa de Literatura I 

 

Dentre os estudos na área de saúde, os mais freqüentes são aqueles que 

enfatizam a necessidade de educação para amamentação, tanto dos 

profissionais de saúde quanto das mulheres (CABRAL et al., 2006; 

COUTINHO et al., 2005; DODGSON & TARRANT, 2007; FRANÇA et al., 

2008; GALVÃO et al., 2006; OMER et al., 2008; PIVANTE et al., 2006; 

SAES et al., 2006; SEPKA et al., 2007; TURCZINSKI et al., 2006; 

WEIGERT et al., 2005 ). É consenso nesses estudos que a informação seria a 

forma mais indicada de prevenir o desmame precoce devido às práticas 

desfavoráveis à amamentação: uso de chupeta, aleitamento com a 

mamadeira, amamentação com intervalos fixos entre as mamadas, 

rachaduras no seio da mãe, queda de produção, baixo ganho de peso do bebê 

etc. 

Em relação ao profissional de saúde, estudos apontam que a informação 

caminha em paralelo com a posição favorável ou desfavorável em relação à 

amamentação. Como o padrão de atendimento materno-infantil 

predominante é médico-hospitalar, sendo esta uma característica da 

maternidade contemporânea (MILLER, 2009), o profissional de saúde pode 
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desempenhar um papel significativo no estabelecimento e na manutenção do 

aleitamento materno desde que esteja convencido dos seus benefícios 

(DOGSON & TARRANT, 2007; OMER et al. 2008). 

Alguns autores, contudo, ressaltam a necessidade de estudar aspectos 

culturais, sociais e subjetivos envolvidos na amamentação (ALMEIDA & 

NOVAK, 2004; QUEIROZ, 2005; SUDO, 2004; SANDRE-PEREIRA, 2004, 

2006; WALL, 2001). Segundo esses autores, um olhar sobre as práticas 

cotidianas indica que esses fatores interferem no discurso prescritivo da 

medicina, e que técnicas de amamentação e informações científicas são 

insuficientes. Em suma, sugerem que a dimensão cultural e subjetiva 

desempenha um papel importante no processo de aleitamento materno e 

devem ser consideradas.  

Almeida e Novak (2004) destacam que a explicação para o descompasso 

entre o empenho na promoção e as baixas taxas de aleitamento materno 

atuais pode ser buscada investigando determinantes sociais, culturais e 

psíquicos.  

Britton e Britton (2007) recomendam atentar às variáveis sociodemográficas 

na elaboração de campanhas de promoção e incentivo ao aleitamento 

materno, pois a idade materna, nível de escolaridade e etnicidade são 

fatores que influenciam a escolha materna em relação ao modo de aleitar 

seu bebê (seio ou mamadeira). Segundo eles, 

conhecimento materno, crenças e atitudes sobre alimentação 

infantil, a maioria dos quais se manifesta antes do 

nascimento da criança, estão fortemente relacionados com as 

reais práticas de alimentação (ibid., p.431)21. 

 

Esses autores ainda destacam que o auto-conceito materno tem impacto 

sobre a escolha entre amamentar e não amamentar ao seio. Em outras 

palavras, a amamentação, apesar de ser um comportamento biologicamente 

induzido, ―é socioculturalmente condicionada, tratando-se, portanto, de um 

                       
21 ―maternal knowledge, beliefs, and attitudes regarding infant feeding, most of which are 

manifested prior to birth of the child, are strongly linked with actual feeding practices‖. 
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ato impregnado de ideologias e determinantes que resultam das condições 

concretas de vida‖ (ALMEIDA & NOVAK, 2004, p.120).  

Os autores ainda acrescentam que, ao se reduzir a prática do aleitamento 

materno ao aspecto biológico e, portanto, a uma causalidade determinista 

linear, como fazem alguns estudos, também se produz um discurso que 

desconsidera a dimensão social, cultural e subjetiva do aleitamento 

materno, supervalorizando abordagens essencialistas sobre a maternidade 

(CROSSLEY, 2009; SUDO, 2004; WALL, 2001) e, acrescento, sobre o 

desenvolvimento infantil, uma vez que grande parte da discussão sobre os 

benefícios da amamentação para o bebê, para a mãe e para relação entre 

ambos baseia-se na condição de imaturidade do recém-nascido. 

As perspectivas que defendem o estado de imaturidade ao nascer (PINO, 

1995; SMALL, 1998;) e a total dependência, inclusive alimentar, que o bebê 

humano tem de sua mãe se alinham àquelas que defendem a continuidade 

entre algumas espécies animais e o ser humano. Para essas, esse estado de 

imaturidade e total dependência são características importantes da classe 

Mammalia, à qual pertence o homo sapiens (ICHISATO & SHIMO, 2002). 

Dentro desse quadro biologizante, o discurso médico defende que o leite 

materno é o alimento mais adequado porque: 1) o bebê nasce com o reflexo 

de sucção que permite a extração do leite das mamas da mãe; 2) as 

propriedades do leite materno são condizentes com o estágio do 

desenvolvimento do aparelho digestivo, visto que esse é um dos órgãos que 

amadurecem após o nascimento (ALMEIDA & NOVAK, 2004; ICHISATO & 

SHIMO, 2002); 3). Além disso, pesquisas recentes apontam que apenas o 

leite materno possui todos os ácidos graxos essenciais para a mielinização do 

sistema nervoso (CASPI et al., 2007).  

Ainda segundo alguns estudiosos (BRITTON & BRITTON, 2008; BRITTON, 

BRITTON & GRONWALDT, 2005; FERGUSSON & WOODWARD, 1999; 

MARGUIS, 2010; SMALL, 1998), o aleitamento materno também 

proporciona a proximidade física do recém-nascido com a mãe, tão 

importante para a regulação térmica, estabilidade dos batimentos cardíacos 
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e ritmo respiratório do bebê. Para esses autores, ainda, a ocitocina, 

hormônio responsável pela descida do leite até os ductos e a ejeção, é 

também responsável pela ligação – bonding 22 – da mãe com seu bebê 

(PIERREHUMBERT, 2001). Essa condição biológica contribui, portanto, 

para o discurso de incentivo ao aleitamento materno colocar a amamentação 

como uma tarefa importante da mãe (QUEIROZ, 2005).  

Vale ressaltar, todavia, que faz parte das premissas que orientam este 

trabalho, a recusa da noção de que existe uma continuidade entre os seres 

humanos e demais mamíferos. Concordo com Althusser (1985, p.65) quando 

ele diz que  

logo no primeiro momento em que a criança vive a sua 

relação imediata com um ser humano (mãe) [...] (ou seja, a 

relação de uma criancinha humana com uma mãe humana) – 

está marcada e estruturada, em sua dialética, pela própria 

dialética [...] da Ordem humana, da norma humana (as 

normas dos ritmos temporais da alimentação, da higiene, dos 

comportamentos, das atitudes concretas do reconhecimento). 

 

A referência a esta noção de continuidade entre espécies, em última análise, 

alude à suposição de que, no processo de desenvolvimento, o bebê humano 

passa de um ―estado de natureza‖ para um ―estado de cultura‖ (OLIVEIRA, 

1995; PINO, 2005).  

Vale notar, ainda, que teorias etológicas e psicológicas colaboram para 

colocar no centro do discurso de incentivo ao aleitamento materno a idéia de 

que é uma prática indissociável do ―ser mãe‖ (CASPI et al., 2007; ICHISATO 

& SHIMO, 2002; SMALL, 1998). Muitos autores afirmam que essa prática é 

central na relação mãe-bebê, a partir da qual o desenvolvimento emocional e 

a organização psíquica acontecem (QUEIROZ, 2005; PARAT, 1999, 2006; 

WINNICOTT, 1978). Algumas autoras chegam a afirmar que a dinâmica 

entre amamentação, tornar-se e ser uma boa mãe (MARSHALL et al., 2007) 

abarca toda a experiência cotidiana da recém-mãe. 

                       
22 A noção de bonding se opõe a de apego porque aquela está relacionada aos mecanismos 

biológicos (PIERREHUMBERT, 2001). 
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Nessa direção, alguns autores argumentam que a visão naturalizada da 

maternidade é construída por práticas discursivas que, na verdade, são 

atravessadas pelas condições históricas e culturais. Em outras palavras: a 

noção contemporânea de maternidade é historicamente estabelecida 

(KNIBIEHLER & NEYRAND, 2004) e culturalmente contextualizada 

(PIZZINATO & CALESSO-MOREIRA, 2007). Ela indica um ―conjunto de 

crenças e significados em permanente evolução‖ (MOLINA apud 

PIZZINATO & CALESSO-MOREIRA, 2007, p.224) submetido às influências 

sociais e culturais. 

Alguns estudos também destacam os aspectos sociais e culturais quando 

discutem a influência do aleitamento materno sobre desempenho cognitivo 

(PÉREZ-ESCAMILLA, 2005; KRAMER et al., 2008) e ajustamento social 

(BRITON, BRITON & GRONWALDT, 2005; SMALL, 1998; WOODWARTH 

& FERGUSSON, 1999; WOODWARTH & LIBERTY, 2005). Para estes 

autores, tais aspectos limitam a generalização dos resultados. Segundo esses 

estudos, a personalidade da mãe, suas percepções sobre maternidade e 

infância, seu grau de escolaridade e condição social tanto influenciam o 

estabelecimento e manutenção da amamentação como incidem sobre o 

desempenho cognitivo e ajuste social da criança ao longo da vida.  

Como pôde ser constatado, e já citado, vários autores apontam a necessidade 

de estudar aspectos socioculturais e subjetivos do aleitamento materno, 

sugerindo, portanto, um olhar direcionado para as práticas cotidianas 

relacionadas com essa atividade, aproximando, pois, discussões sobre 

amamentação daquelas sobre maternidade.  

Chodorow (2002) afirma que a noção contemporânea de maternidade, aquela 

que encontramos nos discursos de incentivo ao aleitamento materno, é 

conseqüência da transposição social e cultural das capacidades que as 

mulheres têm de dar à luz e amamentar.  

Em estudo utilizando observação de interações entre mães, bebês, parteiras 

e profissionais de saúde na situação de aleitamento materno e entrevistas 

semi-estruturadas com 22 dessas mães, Marshall e colaboradores (2007) 



57 

 

concluem que o ―tornar-se mãe‖ implica a negociação constante entre os 

ideais do discurso de incentivo ao aleitamento materno – a ―boa mãe‖ é 

aquela que amamenta – e as diversas concepções de maternidade presentes 

no contexto social (incluindo a família e o companheiro) e cultural. Em 

síntese, a experiência de amamentar incorpora a negociação entre 

significados particulares e coletivos – social e culturalmente estabelecidos – 

de maternidade, explicitando claramente o modo como a maternidade é 

construída em torno da dinâmica de negociação e renegociação de 

significados. Além disso, segundo Bobel (2001), a amamentação é a forma 

mais tangível da incorporação da maternidade. 

Por envolver, portanto, uma profusão de sentimentos e sensações que a mãe 

e o bebê vivenciam durante a mamada (WINNICOTT, 1975) e por ser uma 

questão contemporânea de regulação social e cultural da maternidade, 

endossada pelo discurso médico-científico (SUDO, 2004; SWEET, 2008), a 

amamentação, ainda que negligenciada nesse debate, pode ser, durante a 

transição inicial para tornar-se mãe, uma forma privilegiada de acesso à 

construção de significados de maternidade pela mulher.  

 

3.4. A CONSTRUÇÃO CULTURAL DA MATERNIDADE NO 

CONTEXTO DA CIBERCULTURA 

A maternidade, instituição remota e fundante da própria 

humanidade, continua na pauta e na prática das mulheres 

atuais. Na pauta de mulheres que utilizam o computador 

quotidianamente e fazem do acesso aos weblogs [...] um 

espaço de expressão (BRAGA, 2008, p.40). 

 

Um rápido olhar sobre a contemporaneidade faz ver que as novas 

tecnologias da informação e comunicação estão tão imbricadas no nosso 

cotidiano, que é impossível imaginar atividades diárias sem suportes 

midiáticos (CDs, internet, telefones móveis, TV). Segundo Yakon 

(JENKINS, 2008), no mundo ocidental, passamos mais tempo consumindo 

mídias do que até mesmo dormindo. 
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Dentre essas tecnologias, a Internet – um conjunto de programas ou 

estruturas que permite determinados tipos de comunicação e troca de 

informação (SCHENEIDER & FOOT, 2005) – parece ser a mais 

revolucionária em termos de dissolução de fronteiras e integração global nos 

variados aspectos da vida sociocultural e econômica de indivíduos e grupos 

(LEINER et al.,2009). Numa pesquisa sobre mídia e publicidade realizada 

em setembro de 2010 pela Synovat23 (Global Market Research), foi 

constatado que a Internet superou a TV como mídia preferida em 11 países, 

incluindo o Brasil. 

Segundo a Internet World States24, mundialmente, há cerca de 2,09 bilhões 

de internautas. A cada dia, 500 mil pessoas estão se conectando pela 

primeira vez em todo o mundo. A Internet já é o terceiro meio de 

comunicação do Brasil, sendo que, segundo o relatório divulgado em 18 de 

fevereiro de 2011, o país contava com 77,3 milhões de internautas 

(IBOPE/Nielsen, 2011)25. No relatório State of the Internet de março de 

201126, o Brasil ocupa o 8º lugar em acessos à Internet, sendo o 5º país cujos 

usuários passam a maior parte do tempo de navegação nas redes sociais 

virtuais. Esses dados revelam, enfim, que uma grande parcela da população 

mundial – e particularmente a brasileira – acessa e disponibiliza conteúdos, 

interagindo e se associando via Internet.  

A Internet, como já foi dito, é um conjunto de estruturas que serve de 

suporte para ações on-line através das quais uma infinidade de 

experiências, com dimensões sociais, políticas e culturais, são vividas 

(HINE, 2004). Assim, na medida em que privilegia o conteúdo gerado por 

usuários em interação, desempenha importante papel na construção de 

significados e símbolos a partir dos quais o sujeito expressa seus 

sentimentos e elabora julgamentos. Trata-se, assim, de uma tecnologia 

contemporânea que modificou, e modifica constantemente, a forma como as 

pessoas interagem, constroem significados (LÉVY, 1990; TURKLE, 1995). 
                       
23 Disponível em: http://www.synovate.com/. Acesso em: 8 jun. 2011. 
24 Disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Acesso em: 8 jun. 2011. 
25 Disponível em: InfoOline - http://info.abril.com.br/. Acesso em: 8 jun. 2011. 
26 Disponível em: http://comscore.com/. Acesso em: 9 jun. 2011. 

http://www.synovate.com/
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://info.abril.com.br/
http://comscore.com/
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Caracteriza-se, também, pela conexão de uma rede de computadores. Essa 

conexão em rede, por sua vez, cria um espaço denominado Ciberespaço 

(CASTELLS, 2000; CRUMLISH, 1984) que se torna um espaço de 

comunicação, (re)configuração de identidade, sociabilidade, e também palco 

para o desenvolvimento de um ―conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores‖ 

(LÉVY, 2000, p.17) caracterizando a existência de uma cultura. 

Ademais, neste trabalho, proponho, juntamente com Hine (2004, p.19), que a 

internet seja entendida como artefato cultural: ―um produto da cultura [...] 

uma tecnologia gerada por pessoas concretas‖, cujas qualidades não são 

dadas intrinsecamente, mas dependem do uso que as pessoas fazem dela – 

por exemplo, discutir sobre desafios da maternidade e experiências de 

amamentação.  

Segundo esse entendimento, a Internet se caracteriza como artefato devido à 

―dispersão da produção e do consumo do discurso entre múltiplas 

localidades, chamando atenção para os diferentes significados dos distintos 

contextos culturais e para as negociações sociais‖ (HINE apud AMARAL, 

2009, p.16). Para Shah (2005, s/p), por ser um artefato cultural, a Internet é 

―repositório vivo de significados compartilhados e produzidos por uma 

comunidade de idéias‖. Essa concepção da Internet como artefato cultural é 

consoante com a noção do uso de ferramentas culturais no processo de 

transições desenvolvimentais, tal como proposto pela Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento. A discussão sobre o uso de elementos culturais na 

transição desenvolvimental será aprofundada no próximo capítulo.  

Um dos assuntos recorrentes nas considerações sobre o ciberespaço diz 

respeito às [novas] formas de sociabilidade sustentadas pelas plataformas de 

redes sociais.  

As primeiras plataformas de rede social virtual apareceram em 2002. Dois 

anos depois, em 22 de janeiro de 2004, a Google Inc. coloca no ar a rede 

social Orkut (KEMPELL, 2004). Essa rede, criada pelo engenheiro de 

computação turco Orkut Buyukkokten (ibid.), foi lançada com a finalidade 
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de facilitar o reencontro de amigos e conhecidos, bem como permitir a 

formação de novas amizades. Em outras palavras, o objetivo principal do 

Orkut é criar uma rede social ou comunidade virtual, entendendo esta 

expressão no sentido dado por (CASTELLS, 1999, p.385): ―uma rede 

eletrônica de comunicação interativa, auto-definida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade, embora, em alguns casos, a própria comunicação 

se transforme em objetivo central‖. 

O Orkut (28,7 milhões de usuários) continua sendo uma das mais acessadas 

pelos brasileiros, seguida pelo Facebook (11,6 milhões de usuários) e Twitter 

(11,4 milhões), segundo uma pesquisa divulgada pela Nielsen Company em 

dezembro de 2010 (Figura 4).  

 

 

Figura 5: As cinco redes sociais mais populares.  

Fonte: http://www.nielsen.com/us/en.html  

 

 

O Orkut é, portanto, um site de relacionamentos baseado na concepção de 

rede de relacionamentos – social network ou community websites ou redes 

sociais (DORNELLES, 2005), no qual cada usuário pode: 1) construir um 

perfil (FIGURA 1), informando idade, estado civil, estilos musicais, filmes 

etc.; 2) publicar fotos; 3) interagir com outros usuários através de sua página 

de recados; 4) fazer parte e/ou criar comunidade temáticas (FIGURA 2). 

Nessas comunidades, cada usuário pode participar de debates, emitir 

opiniões, conhecer e se relacionar com outros usuários. 

http://www.nielsen.com/us/en.html
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Figura 6. Visualização do meu perfil com a rede de amigos 

 

Figura 7: Visualização do meu perfil com a rede de comunidades 

A entrada nessa rede se dá por convite de um amigo. O convidado, recém-

membro, será adicionado à rede desse amigo e, a partir dela, iniciará a 
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formação da sua própria rede localizando amigos de escola, de trabalho etc., 

mas, também, incluindo novos amigos.  

O Orkut é, ainda, considerado uma inovação em relação às formas de 

sociabilidade no Ciberespaço porque  

A difusão do Orkut transforma radicalmente a forma e o 

resultado da sociabilidade contemporânea. Ele encarna a 

terceira forma do processo que rompe com a necessidade de 

ligação tempo-espacial para o encontro social [...]. O 

resultado é a geração de uma diversidade ampla de 

subjetividades colocadas em contato, o que significa a 

possibilidade de contato entre indivíduos de diferentes 

segmentos sociais (em termos de renda e idade, por exemplo), 

com diferentes referenciais simbólicos e possuindo diversos 

estilos de vida (DORNELLES, 2005, p.164). 

 

Para Santaella (2003), a importância dessa rede de relacionamento se deve 

ao fato dele se apresentar como uma nova prática comunicativa que modifica 

e inova os ambientes socioculturais, pois  

São os tipos de signos que circulam nesses meios, os tipos de 

mensagens e processos de comunicação que neles se 

engendram, os verdadeiros responsáveis não só por moldar o 

pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas 

também por propiciar o surgimento de novos ambientes 

socioculturais (p.24). 

 

Para além dessa dimensão comunicativa, Recuero (2008) destaca outro uso 

social do Orkut. Segundo essa autora, é comum as pessoas usarem essa 

plataforma para fazerem ―social browsing, para saber o que há de novo na 

vida dos outros, para interagir com alguns amigos e expressar um pouco de 

quem são‖27. 

Além dos espaços de interação direta com os amigos da sua rede (através 

das páginas de recados e depoimentos – mensagens privadas), o Orkut 

abriga comunidades virtuais voltadas para debater temas específicos.  

                       
27 Disponível em: 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/por_que_o_facebook_nao_deu_ainda_certo_n

o_brasil.html. 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/por_que_o_facebook_nao_deu_ainda_certo_no_brasil.html
http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/por_que_o_facebook_nao_deu_ainda_certo_no_brasil.html
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Segundo Jones (1997), uma comunidade virtual é aquela que emerge através 

da mediação de elementos telemáticos. Esse tipo de comunidade difere da 

comunidade clássica (fora do ciberespaço) porque a sua existência se deve às 

relações de cooperação entre indivíduos reunidos por interesses comuns, em 

vez de existir com base nos laços familiares ou por delimitação territorial. 

Os temas dessas comunidades são os mais diversos. Podemos encontrar 

comunidades destinadas aos animais de estimação, a alguns 

acontecimentos, comunidades de cooperação, apoio e compartilhamento de 

conhecimentos, até comunidades de caráter acadêmico. 

A comunidade virtual no Orkut serve, portanto, para agregar pessoas que se 

identificam com determinados valores declarados pelo(s) seu(s) fundador(es), 

como é o caso da comunidade estudada. 

Vale notar também que as comunidades virtuais (listas de discussão, 

comunidades de redes sociais virtuais, blogs, entre outras plataformas de 

interação) configuram um contexto repleto de negociações e produções de 

significados (DORNELLES, 2005; HINE, 2004), constituindo uma das 

possibilidades contemporâneas de estudar o modo como as pessoas 

interagem e tecem identidades, além de permitir a socialização de saberes e 

dos significados atribuídos ao mundo, à vida, à sociedade e à natureza 

(MÁXIMO, 2000). Conceber a internet como um espaço de socialização de 

saberes e de significados atribuídos a diversas dimensões da existência 

aproxima essa discussão da noção de contexto interpsicológico da Psicologia 

Histórico-Cultural, segundo a qual ―os sujeitos em relação (re)produzem, 

transformam-se e apropriam-se das significações das atividades que 

empreendem.‖ (ZANELLA, 2004, p.134). 

Tais considerações levam a crer que, devido à natureza e às dimensões 

atuais da Internet, parte significativa das atividades de construção de 

significados, na atualidade, se dá na interação realidade virtual-sujeito-

realidade concreta. O sujeito contemporâneo transita intensamente entre 

realidades, trocando palavras, transformando suas crenças e 
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transformando-se, forjando novas identidades e formas de ser no mundo, 

apontando para a incorporação do ciberespaço ao cotidiano.  

Alguns autores (JANELLE & HODGE 2000; NANNIPIERI & FUCHS, 2009; 

MADGE & CONNORT, 2005), ainda, argumentam que a relação realidade 

virtual e realidade concreta vai muito além da incorporação do ciberespaço 

ao cotidiano, como já foi dito. Para Nannipieri e Fuchs (2009), estamos 

diante ―de um mundo híbrido onde ou o virtual é imanente ao real ou [...] o 

real e o virtual criam novas realidades‖28 (p.84). Nessa nova realidade, as 

pessoas experimentam novas formas de ser que resultam em modificações 

identitárias. 

De fato, muitos pesquisadores se ocupam em entender as novas formas de 

subjetivação, sociabilidade e construções identitárias mediadas pelas novas 

tecnologias de comunicação e expressão (AMARAL, 2008; COSTA, 2009; 

MARCELO, 2001;WESSELS, 2009).  

Para a Psicologia Cultural do Desenvolvimento, a relação da pessoa com o 

seu contexto, com as diversas situações da vida, que implicam diferentes 

cenários, produz modificações identitárias (PIZZINATO & CALESSO-

MOREIRA, 2007), uma vez que ―o desenvolvimento do pensamento e da 

identidade se fazem através da interação [...] com outras pessoas e com o 

ambiente, em modalidades [...] que são sempre culturais‖29 (ZITTOUN, 

2002, p.6).  

A identidade, então, passa a ser considerada fluida e mutável porque se 

forma nessa interação pessoa-cultura, a partir do uso que se faz dos 

elementos culturais, carregados de significado, que estão a sua disposição 

(ZITTOUN, 2002). Ela é uma ―síntese de múltiplas ‗identificações em curso‘ 

[...] que esconde negociações de sentido, choques de interesses, processos de 

diferenciação‖ (SAWAIA, 2008, p.122-123) e ―é apreendida [...] através da(s) 

representação(ões) de si em resposta à pergunta ‗quem és‘‖ (JACQUES, 

                       
28 ―d´um monde hybride ou le virtuel est immanent ao réel, ou [...] le réel et le virtuel créent 

de nouvelles réalités‖. 
29 ―le développement de la pensée et de l´identité se font au travers d´interaction [...] avec 

d´autres personnes et l´environnement, dans des modalités [...] qui son toujours culturels‖.  
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2008, p.165). A identidade, ainda, ―é resultado de uma articulação entre a 

identidade pressuposta (derivada, por exemplo, do papel social), da ação do 

indivíduo e das relações nas quais está envolvido concretamente‖ (ibid., 

p.165). 

Assim, podemos supor que a identidade materna contemporânea é moldada 

por significados compartilhados, negociados e construídos, também na 

Internet. Mesmo que se argumente contrariamente, aludindo à elitização da 

Internet, devemos considerar que a ―elite econômica‖, agente dessa 

construção de significados do ciberespaço, é a mesma que produz e para 

quem é produzida grande parte da literatura prescritiva e normativa sobre 

maternidade e amamentação que, embora focada naquele público, é 

distribuída e divulgada massivamente.  

Sob esse viés, considerar significados de maternidade engendrados na 

Internet pode lançar luz sobre significados compartilhados de uma forma 

mais ampla, já que as não-elites também são afetadas por essa literatura 

normativa, prescritiva que, de certa forma, homogeniza experiências de 

maternidade (BRAGA, 2005, 2008). Pois, como já foi comentado, os estudos 

que consideram o espaço virtual como palco de produção de sentido e de 

negociação entre significados socioculturalmente engendrados e 

compartilhados, e significados individuais (BRAGA, 2005; RECUERO, 2008) 

ressaltam a dimensão virtual não como um espaço distinto, separado e 

isolado da dimensão da realidade concreta, mas, ao contrário, integrado.  

Se os sujeitos pós-modernos, ou ―sujeitos líquidos‖ (BAUMAN, 2005) fluem 

entre essas dimensões com igual intensidade e familiaridade, os significados 

que circulam no ciberespaço devem ser considerados quando se pretende 

investigar o que é ser mãe na contemporaneidade. Igualmente, é necessário 

questionar se essa nova dimensão de sociabilidade, de construção da 

identidade e (per)formadora de identidade, traz novos significados sobre a 

maternidade. 

Podemos concluir, então, que tomar o ciberespaço como campo de 

investigação está em harmonia com a investigação sociocultural que propõe 
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analisar experiências humanas em diferentes contextos e entender como a 

subjetividade humana se constrói culturalmente mediada (BRUNER, 1997b; 

RORTY, 2007, 2009; VALSINER, 2007).  

 

3.4.1. Tematizando o feminino e a maternidade nas redes sociais virtuais 

Alguns pesquisadores já vêm debruçando-se sobre o que eles chamam de 

feminilização das práticas culturais (DONNAT, 2005), das mídias e, em 

especial, das mídias digitais (OLIVEIRA, 2007). Segundo Oliveira (2007), o 

uso que as mulheres fazem da mídia digital significaria a possibilidade de se 

expressarem, falarem do universo feminino aberta e publicamente, criando 

um espaço que, historicamente, nem sempre esteve disponível. 

 Nos últimos anos, vários estudiosos têm tentado mapear e discutir os modos 

de ocupação feminina do ciberespaço (SCHOUTEN, 2005; BRAGA, 2005, 

2006; WILDING & FERNANDEZ, 2003; SOLLFRANK, 2002). 

Em junho de 201030, a comScore publicou resultados de pesquisa realizada 

nos cinco continentes comparando a ocupação e o uso da internet entre 

homens e mulheres. Apesar de usuárias aparecerem em número menor do 

que usuários, chamam atenção dados encontrados sobre a natureza das 

atividades das mulheres no ciberespaço e o tempo dispendido em atividade 

online. 

Em todo o mundo (Gráfico 1 e 2), constata-se que mulheres passam mais 

tempo em atividades online do que homens. 

Além disso, dados mostram que mulheres passam mais tempo do que 

homens em plataformas de interação social (Gráfico 3), especialmente nas 

redes sociais virtuais (Gráfico 4). 

 

                       
30 Essa pesquisa não tinha sido atualizada até junho/2011. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-devc/dc147.pdf
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Gráfico 1: Tempo de navegação: comparativo entre homens e mulheres 

 

 

Gráfico 2: Tempo de navegação por continente 

 

Também foi possível perceber, através deste estudo, que mulheres se 

interessam mais pelas comunidades que tematizam ―estilos de vida‖, 

―família e maternidade/paternidade‖ e‖ culinária‖ (Gráfico 4). É interessante 

notar que os temas ―estilos de vida‖ e ―família e paternidade/maternidade‖ 

também figuram entre as categorias mais pesquisadas por mulheres nos 

―buscadores online‖, além da categoria ―informações sobre saúde‖ (Gráfico 5 

e 6). 
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Gráfico 3: O que fazem? (Comparativo entre homens e mulheres). 

 

 

Gráfico 4: Tempo de navegação em redes sociais virtuais, email e mensageiros instantâneos. 
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Gráfico 5: Categorias de comunidades mais acessadas. 

 

 

Gráfico 6: Categorias de comunidades mais acessadas: comparativo entre homens e 

mulheres. 

 

Esses temas estão relacionados com a esfera privada/doméstica que, 

histórica e culturalmente, tem sido o espaço destinado à mulher. Aqui, 

podemos ver que a inserção digital (esfera pública) coexiste com a 

transmissão do ideário sobre maternidade e feminilidade. 
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Esses achados mundiais se repetem num trabalho divulgado pelo 

IBOPE/Nielsen31 em janeiro de 2010 (sem atualização até junho de 2011) 

sobre a internet no Brasil, segundo o qual, mulheres representam 47% dos 

usuários ativos na internet brasileira. O uso das redes sociais entre 

mulheres32 também é um dado que chama atenção: 93% das entrevistadas 

acessam e participam de alguma rede social virtual, sendo que o Orkut 

figura com a rede mais acessada, sendo considerada meio para compartilhar 

o crescimento dos filhos. Cerca de 75% usa esta rede social como espaço para 

divulgar e compartilhar seu cotidiano com os filhos, divulgando fotos, 

conversando e trocando dicas sobre educação, saúde, lazer, escola, entre 

outros assuntos. 

Duas coisas quero ressaltar dessa pesquisa no Brasil: 1º) o grande número 

de usuárias (93% no Brasil) que acessa as redes sociais virtuais, sendo que 

no nosso país elas preferem o Orkut; 2º) o uso dessa comunicação mediada 

pelo computador para conversar sobre assuntos que, milenarmente, fazem 

parte do mundo feminino: filhos, organização doméstica, dicas sobre saúde e 

beleza etc. 

De acordo com Braga (2005), as novas tecnologias de comunicação e 

informação tiveram um impacto significativo na ―cultura feminina‖33, pois, 

devido à democratização do acesso às tecnologias, permitiram às mulheres 

entrar num universo tradicionalmente masculino, como é o da tecnologia. 

Além disso, o uso da Internet para tematizar a maternidade afasta qualquer 

julgamento pejorativo no sentindo de considerar o tema démodé ou 

retrógrado. Ou seja, o 

ambiente mediático-tecnológico [...] oferece a possibilidade de 

combinar essas duas perspectivas femininas, propondo uma 

solução para esse aparente paradoxo: ‗ser materna e ser 

moderna ao mesmo tempo‘ (ibid., p.36). 

                       
31 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/02/internautas-ativos-no-brasil-

chegam-a-36-8-milhoes-em-janeiro-diz-ibope/. 
32 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/12/mulheres-brasileiras-

abracam-internet-e-mudam-habitos-com-a-rede/#rec:mcl. 
33 ―conjunto de definições sociais acerca da feminilidade, dos papéis sociais relativos à 

mulher e à situação feminina, bem como os posicionamentos dos membros da sociedade 

acerca dessas formas culturais‖ (Braga, 2006, p. 26). 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/02/internautas-ativos-no-brasil-chegam-a-36-8-milhoes-em-janeiro-diz-ibope/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/02/internautas-ativos-no-brasil-chegam-a-36-8-milhoes-em-janeiro-diz-ibope/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/12/mulheres-brasileiras-abracam-internet-e-mudam-habitos-com-a-rede/#rec:mcl
http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/12/mulheres-brasileiras-abracam-internet-e-mudam-habitos-com-a-rede/#rec:mcl
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Ainda segundo Braga (2005), o ambiente interativo dos fóruns e 

comunidades virtuais também é uma forma contemporânea de resgatar a 

roda de conversa entre as mulheres como prática social feminina. Dessa 

maneira, as comunidades virtuais permitem que grupos de mulheres se 

comuniquem e se apóiem de forma mais intensa, rompendo barreiras de 

tempo e espaço (GAY & DURAN, 2004). 

Esses dados não só indicam a apropriação e uso dessa tecnologia pelas 

mulheres, como também testemunham a tensão entre o novo (tecnologia) e o 

velho (a manutenção da tradição que liga o feminino à maternidade, aos 

assuntos domésticos etc.). A tarefa de conciliar maternidade com vida 

moderna é pauta permanente nos fóruns da comunidade estudada: ―vou 

voltar pro trabalho, como faço para continuar amamentando?‖ é uma 

pergunta recorrente que indica essa tensão, discutida por Braga em sua tese 

que originou o livro Personas Materno-Eletrônicas (2008). Em seu 

doutorado, Braga estudou o Livro de Visitas do site Mothern34. Segundo esse 

estudo, a preocupação ―ser, querer ser e querer não ser mãe‖ (ibid., p.36) é 

um tema secular que permanece nesse espaço da blogosfera, no entanto não 

é considerada antiquada porque a tecnologia ―relativiza a desvalorização 

social do conteúdo‖ (ibid., p.40) conciliando, ou tentando conciliar, 

maternidade e modernidade. 

Ainda sobre esse tema, as pesquisas de Madge e Connor (2005) indicam que 

as cybermothers35 estão experimentando diferentes versões da maternidade 

e construindo uma maternidade singular e pessoal a partir dessas 

experiências no ciberespaço. Ou seja, no ciberespaço (blogs, sites de 

informação, redes sociais virtuais etc.), mulheres contemporâneas constroem 

significados pessoais, reconfiguram experiências pessoais e tecem novas 

formas de ser. Essa proposição, enfim, está em consonância com as 

                       
34 Disponível em: http://mothern.blogspot.com/. 
35 Termo utilizado pelas autoras para designar mães que usam sites em busca de 

informação e apoio. 

http://mothern.blogspot.com/
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premissas da Psicologia Cultural do Desenvolvimento que vê o ser humano 

como um produto e produtor do contexto em que vive. 

Consoante com essa posição, esta pesquisa trata de descrever a transição 

para a maternidade na rede social Orkut. Desse modo, no próximo capítulo, 

tratarei da análise do material coletado em campo, ou seja, na rede social 

Orkut. 
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4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DO MATERIAL 

EMPÍRICO 

 

 

Com o ciberespaço, as pessoas podem formar coletivos 

mesmo vivendo em cidades e culturas bem diferentes. Criam-

se assim territorialidades simbólicas. Neste sentido, as 

comunidades formadas a partir das redes telemáticas 

mostram como as novas tecnologias podem atuar [...] como 

máquinas de comunhão, de compartilhamento de idéias e 

sentimentos, de formação comunitária (LEMOS, 2002, p. 

149-150). 

 

 

Antes de apresentar a comunidade Pediatria Radical e as unidades de 

análise, quero ressaltar a impossibilidade de separar a dimensão 

autobiográfica presente nesta pesquisa – a inserção nas comunidades 

virtuais, a militância pró-aleitamento materno, a experiência pessoal de 

transição para maternidade e de amamentar – da unidade de análise, a 

saber, os tópicos do fórum da comunidade Pediatria Radical.  

A discussão e análise dos dados foi estruturada em duas partes:  

1ª. O Caso: apresentação e caracterização da comunidade Pediatria Radical 

(caso) e delimitação da unidade de análise (os tópicos do fórum). Além disso, 

situo a comunidade virtual, mais especificamente o fórum, dentro do 

conjunto de dispositivos semióticos que permite às mulheres – no caso, 

recém-mães – novos arranjos identitários, novos objetivos, conferindo novos 

significados à sua trajetória pessoal (ZITTOUN, 2006). 

Sendo assim, apresento o fórum como um elemento ou artefato cultural que 

serve de recurso simbólico na transição para a maternidade de algumas 

mulheres que participam da comunidade. Lembro que um elemento ou 

artefato cultural torna-se recurso simbólico quando catalisa três processos 

interdependentes: 1. Aquisição de competências cognitivas e sociais; 2. 
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Modificações identitárias; 3. Construção de significação pessoal da situação, 

inscrita numa nova narrativa de si. 

2ª. Análise e discussão dos tópicos selecionados – unidades de análise: 

utilizo os três processos citados acima como grade de leitura e busco 

localizar momentos indicativos de suas ocorrências, como característicos da 

transição para a maternidade, tanto em narrativas do fórum quanto nas 

minhas próprias experiências ali. 

 

4.1. O CASO: A COMUNIDADE PEDIATRIA RADICAL DO ORKUT 

A comunidade Pediatria Radical é uma dentre muitas comunidades do 

Orkut que tematizam a maternidade e tem como finalidade ―interagir e 

cooperar na busca da saúde INTEGRAL da criança, por meio do bom senso e 

do conhecimento das leis da NATUREZA‖. 

Essa comunidade foi fundada em maio de 2005 pela pediatra Thelma B. 

Oliveira, que também responde pelo nickname ―Dra Relva‖. Em 2007, a 

experiência dessa comunidade foi transformada em livro, publicado pelo 

SENAC, intitulado Pediatria Radical – pediatria para mães (FIGURA 7). 

Organizado pela Dra. Thelma, é uma produção coletiva da comunidade e 

consiste em pequenos textos de membros dessa comunidade sobre diversos 

temas e tópicos do fórum editados. 

Ao explicar a escolha do nome da comunidade, a fundadora diz: 

Pediatria, que é cuidar da criança, é exercida o tempo todo 

pela Mãe, nos cuidados, no aleitamento, na procura 

incessante do melhor para seu filho. Pediatria Radical é a 

pediatria voltada para as mães, e é feita pela troca de 

experiência de umas com as outras e de todas com as 

moderadoras, e vice-versa, num ambiente facilitador, que 

resulta em aprendizado mútuo e dinâmico (OLIVEIRA, 2007, 

Prefácio).  
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Figura 8: Livro sobre a comunidade Pediatria Radical. 

 

As razões para usar a palavra ―radical‖ também são esclarecidas na contra-

capa do livro: 

RADICALMENTE A FAVOR: Do LEITE MATERNO, do 

colo, do embalo, do acalanto. Da permanência do bebê junto à 

mãe desde o momento do nascimento. Dos pés descalços, da 

brincadeira com água, areia e bola. Da praia, da água de 

côco, da banana e de todos os frutos da terra. Do respeito aos 

processos e programas da Natureza para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. Da autonomia da mãe em 

relação a SEU filho. Da amizade e solidariedade entre as 

mães, em suas alegrias e perplexidades do TORNAR-SE 

MÃE. 

RADICALMENTE CONTRA: A humilhação, o castigo 

corporal pela palmada, o cinto, a vara. O buylling. O abuso 

sexual da criança. A exploração do trabalho infantil. O 

abandono, o choro sem consolo, a internação solitária. O 

consumismo e a sedução do imaginário infantil pela mídia. 

 

A comunidade, segundo sua fundadora, também tem como objetivos: 

enfatizar ―a boa alimentação, a primazia do leite materno, a vocação 

irresistível da Natureza para o bom crescimento e desenvolvimento da 
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criança‖36 ou seja, ―transmitir qual é o plano da Natureza para com a 

criança‖37, enfatizando que ―um bom contato com o filho e para exercer a 

maternagem [...] (se deve) pegar no colo, amamentar, seguir seu instinto, ou 

seja, prestar mais atenção à natureza‖38 ; discutir a tecnologização do corpo 

da mulher e a disseminação da ―maternidade científica‖, pois a ―ascensão da 

ciência [...] diminui o valor do instinto materno como sendo bastante para 

criar um filho‖39; e, também, dar a conhecer ―o papel da mãe como 

protagonista de algo que ela gerou e sobre o qual perde total controle‖40.  

Segundo sua fundadora, é preciso privilegiar o parto sem intervenção, a 

amamentação e o vínculo do bebê com sua mãe como prescritos pela 

natureza para a boa saúde física e emocional (OLIVEIRA, 2011).  

Esses objetivos são enfatizados com a declaração da plataforma permanente 

da comunidade (FIGURA 8): 

 

Figura 9: Post de um tópico com descrição das regras da comunidade. 

 

                       
36 Entrevista concedida ao acadêmico paranaense Bruno Mendonça, para elaboração de sua 

monografia sobre redes virtuais, disponibilizada pessoalmente pela entrevistada. 
37Entrevista concedida para Rosa Marinho, disponibilizada pessoalmente pela entrevistada. 
38 Entrevista concedida ao acadêmico paranaense Bruno Mendonça, para elaboração de sua 

monografia sobre redes virtuais, disponibilizada pessoalmente pela entrevistada. 
39Ibid. 
40Entrevista concedida para Rosa Marinho, disponibilizada pessoalmente pela entrevistada. 
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Para Oliveira, a mulher contemporânea para ―ser sujeito dos eventos ligados 

à maternidade, precisa peitar o sistema, coisa quase impossível, pois ela é 

levada a duvidar de si mesma e de sua capacidade de parir e de cuidar da 

cria‖ (ibid.). Ela acredita que, através da informação e da troca de 

experiências, é possível devolver à mãe a autonomia para decidir sobre 

coisas simples, tais como: modo de dormir em família, rotina alimentar, 

idade de entrar na escola etc. Desse modo, pretende desmedicalizar e 

desnormatizar o desenvolvimento infantil para que a criança tenha seu 

ritmo e suas particularidades respeitados.  

Assim, existe uma opção explícita por defender: aleitamento materno 

(prolongado, sendo o desejo da mãe e da criança), parto natural (domiciliar 

ou hospitalar), tratamentos caseiros para enfermidades comuns (como 

resfriados, febres baixas etc.), prática da cama familiar, método canguru 

mesmo para bebês pós-termos, práticas de extero-gestação41 etc. Essas 

práticas, por sua vez, servem de guias para estabelecer o que é ―bom‖ ou 

―ruim‖, qualificando a mulher como ―boa mãe‖ ou ―má mãe‖, denotando uma 

visão binária do mundo. 

Esses temas colocam a comunidade em sintonia com a visão naturalizante 

da maternidade. Segundo a fundadora: 

Nossa visão privilegia os sinais o que a natureza oferece e 

que são base da saúde: parto sem muita intervenção, 

amamentação, vinculação com a mãe. [...] é preciso paciência 

com os saltos de desenvolvimento [...] e simplicidade quanto 

à alimentação, vida ao ar livre [...] De que a criança precisa? 

Afeto, acolhimento, amamentação, abraço/colo, água, areia 

(OLIVEIRA, 2011, p.14).  

 

                       
41 A noção de extero-gestação está apoiada na constatação da prematuridade do bebê 

humano ao nascer. Segundo Karp (2004), nos três primeiros meses de vida de todo bebê, 

seus cuidadores devem reproduzir o ambiente uterino para que ele complete seu 

desenvolvimento (especialmente o desenvolvimento do sistema neurológico).  

As dez maneiras de reproduzir o ambiente uterino são: 1. Segurar o bebê; 2. Dançar com o 

bebê; 3. Embalar o bebê; 4. Embrulhar o bebê bem apertadinho; 5. Ligar um barulho 

contínuo (shh shh) ou cantar; 6. Passear no carro; 7. Caminhar com o bebê; 8. Amamentar; 

9. Dar ao bebê algo para sugar ; 10. Colocar o bebê num balanço. 
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Além dos temas já citados, boa parte da discussão do fórum da comunidade é 

sobre a dificuldade que as mães têm em dar continuidade às suas atividades 

e ocupações anteriores ao nascimento do filho, sugerindo que a decisão de 

retornar ao trabalho após o período de licença maternidade é marcada por 

conflitos, sentimentos ambivalentes e ansiedade. Como podemos ver no 

trecho abaixo42: 

Tópico 1: Amamentação e volta ao trabalho! 

Raísa: Meninas, Meninas, O MArcelo tem 8 meses e 14 dias e 

continuo amamentando. E pretendo continuar. Mas estou 

sentindo necessidade de voltar ao trabalho Recebi um convite 

para trabalhar meio período mas para aceitar preciso ajeitar 

algumas coisinhas entre elas a questão da amamentação. 

Amamento normalmente 4X por dia: 6 hrs, 10 hrs, 16 hrs e 

21 hrs. COMO FAÇO? Mantenho as mamadas da manhã e a 

da noite e substituo a das 16 hrs pela mamadeira ? Ou outro 

alimento ? O pediatra indicou o NESTOGENO - que é mais 

saboroso que o NAN, já que o paladar do Marcelo já está 

mais exigente mas disse que posso também oferecer um 

mingauzinho. 

COMO FOI COM VOCÊS ? 

Obrigada ! 

Bjs 

 

Vitória: Nossa senhora, também trabalho fora e quando eu 

voltar a trabalhar meu filhotinho estará com 4 meses e tô 

mto preocupada com esse fato de amamentação. Se bem que 

a lei permite dois intervalos de 30 minutos no serviço para a 

amamentação durante o dia,então vou tentar conciliar, como 

minha casa não fica mto longe do serviço, pego a moto 

rapidinho e dou um rasante em casa, amamento e volto 

correndo pro serviço, isso na parte da manhã e na parte da 

tarde, no horário do almoço já estarei em casa mesmo... 

Decidi introduzir outros alimentos na alimentação do meu 

filho a partir dos 5 meses pra ele se acostumar aos poucos e 

se eu atrasar a dar o leite ele não ficará com tanta fome, mas 

deixar de dar o leitinho não deixo nunquinha... Mas só por 

segurança vou estocar um pkim de leite pra alguma 

urgência, né ? No fim tudo dá certo, pra todas nós... 

 

                       
42 A grafia das palavras foi mantida sem edição ou correção gramatical e os nomes foram 

trocados. 
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Tópico 2: Continuando os estudos... 

Paloma: Parei um curso que estava fazendo qd descobri que 

estava grávida, e agora prestei vestibular e passei, as aulas 

começaram na próxima terça-feira. 

O problema é que já estou com o coração apertado por ter que 

ficar algumas horas longe do meu filhote, sei que tinha que 

ter a 1ª vez mas não pensei que fosse tão difícil pra mim. 

Meu marido está me dando muita força pra que eu já 

confiante e conclua esse curso que tem a duração de 4 anos, 

fico pensando tbm qd eu for estagiar pq ai sim meu filho terá 

que ir p/ uma escolinha, nisso tenho plena ceteza que ele vai 

adorar. 

Gostaria de saber se alguém aqui já ficou assim em relação 

ao filhos mesmo qd teve que deixa-los pra ir trabalhar ou 

mesmo como eu p/ dar continuidade aos estudos, e o que 

fizeram pra não ficarem c/ o coração tão apertado como o meu 

está? 

Beijo a tds 

Tânia: Vá em frente!! medos sempre temos...o mais 

importante é vc saber que é o certo e que seu filho vai ter 

uma mãe feliz ao lado dele!!! é isso que vai acontecer????? Se 

sim, siga!! pode ter certeza que todas nós mães que 

resolvemos trabalhar, voltar a estudar, enfim, deixar nossos 

filhotes, passamos pelos mesmos dilemas, e não é fácil. Mas 

no fim como muitas disseram, vc sente o gostinho da 

realização de ter conseguido... e vai comemorar muito com 

seu filho!! 

 

Esse diálogo indica que a mulher contemporânea vive a necessidade de 

compatibilizar scripts culturais sobre o que é ―ser mulher‖. Esses scripts 

culturais – um conjunto cultural específico de idéias – atribuem à 

maternidade um lugar de importância na trajetória de vida de uma mulher, 

por um lado, e, por outro, colocam como signo de modernidade a carreira 

profissional, tal como Braga (2008) observou no blog Mothern. Assim, a 

mulher se vê diante do conflito de ―ser materna‖ e ―ser moderna‖ ao mesmo 

tempo. 

Assim como eu, muitas mulheres da comunidade optaram por permanecer 

em casa nos primeiros anos de vida do filho, priorizando a amamentação e 

acreditando que essa é a escolha mais acertada no que diz respeito à 
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construção dos vínculos. No entanto, essa opção precisava sempre ser 

sustentada, especialmente por discursos técnicos – médicos, nutricionais, 

psicológicos etc. – que valorizavam essa escolha, quer seja legitimando-a 

como uma prática natural e de empoderamento feminino, ou apontando para 

as vantagens nutricionais, imunológicas e fisiológicas da amamentação para 

a mulher e para a criança, indicando, enfim, que esse conflito não é 

totalmente superado.  

Vale notar que, a partir da minha própria experiência, percebi que uma das 

formas de resolver esse conflito é o engajamento em práticas de incentivo e 

apoio à amamentação, como se o fato de ser militante – movida por ideais 

ligados à maternidade e de infância – pudessem calar esse conflito. Além 

disso, observei que esse engajamento é mais intenso nos dois primeiros anos 

de vida do filho, convergindo para alguns achados que indicam que o 

primeiro ano de vida da criança corresponde ao tempo mais agudo de 

ajustamento da mulher a esta condição (NELSON, 2003). Nessa direção, 

segundo Bastos (2007, p.28) ―há uma espécie de consenso segundo o qual são 

necessários pelo menos dois anos para que a transição se complete‖.   

Importa, ainda, assinalar que o conflito entre ―ser materna‖ e ―ser 

moderna‖, como indicam estudos como de Braga (2005) e Nelson (2002) 

permanecem em toda a experiência da maternidade. Nesse sentido, a 

mulher é sempre convocada a negociar essas posições no âmbito de trabalho 

(como equilibrar o tempo entre as obrigações do trabalho e as da vida 

doméstica), do relacionamento com seu parceiro (como dividir a atenção 

entre o filho e o parceiro) e consigo mesma.  

No diálogo, portanto, essas mulheres são confrontadas com discursos 

carregados pelos significados historica, social, cultural, politica e 

moralmente construídos e transmitidos – meta-narrativas (MILLER, 2005) 

– que modelam as práticas maternantes e chamadas a se posicionar a fim de 

resolver possíveis conflitos entre esses significados (que assumem função de 

prescrição), suas expectativas, seu contexto e sua própria experiência em 

torno da maternidade. Ou seja, embora esses significados pessoais sejam 
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modelados pelas tradições ou vozes canônicas que guiam as pessoas no 

mundo social e por discursos médicos, sociais, políticos morais sobre 

feminilidade, sexualidade, infância, definindo o que é ―ser mãe‖ – meta-

narrativas (ibid.) – ao narrar sua experiência com maternidade, essas 

mulheres conferem sentido pessoal a si mesmas dentro desse contexto social, 

cultural e histórico.  

No nível individual, essas tradições são atualizadas nas práticas 

maternantes de cada mulher. Essas práticas, ora mais tradicionais, ora mais 

modernas, são debatidas constantemente na comunidade e, muitas vezes, 

geram conflitos.  

Uma das razões para esses conflitos se deve ao o fato de a comunidade ser 

heterogênea em relação à etnia, ao grau de instrução, ao nível social, bem 

como em relação aos contextos culturais, pois existem muitas brasileiras 

morando no exterior ou casada com estrangeiros. Dentro desse contexto de 

realidades tão heterogênas, o modelo prescritivo universalizante não se 

sustenta, pois diversas formas de viver a maternidade são constantemente 

colocadas em pautas e confrontadas, contestando a idéia de homogeneidade 

determinada pela ―natureza‖. Este aspecto está presente, por exemplo, no 

diálogo sobre amamentação em público: 

Tópico: Amamentação em Público 

Pamela: Amamentar ou não em público? Como vcs fazem? 

Quase não saiu de casa pq meu bb tem 4 meses e fico com 

vergonha de amamentar na rua. Moro na França, e as 

pessoas olham com cara de nojo, curiosidade... vejo 

recriminação. Meu marido não concorda. 

Tita: Olha,eu amamento em público e não vejo nenhum 

problema,no início minha mãe dizia que era feio,que quando 

ia para rua tinha que levar a mamadeira e etc...!Esse tem 

que ser um ato de amor seu para com o seu bebezinho! 

oxe, eu boto as minhas "peitolas" pra fora em tudo que é 

lugar e sem paninho, porque a minha filha não aceita... pelo 

menos na Suíça e na Inglaterra, não tem problema nenhum, 

não... Fui de férias para a Espanha e lá também não teve o 

menor problema. 
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Não sabia que na França era assim, mesmo porque os 

franceses são muito mais "family-friendly" do que na Suíça. 

Será que esse não é um problema pessoal seu? Quero dizer, 

será que você é que não se sente bem amamentando em 

público?  

Heydi: Aqui nos EUA amamentar em publico pode causar 

problemas...com paninho cobrindo ou nao. O que tem por 

aqui em muitos lugares, e' um lugarzinho especial com 

cadeira confortavel pras maes amamentarem (em shoppings, 

restaurantes, grandes lojas, parques na maioria das vezes 

tem).  

Coisas de americanos... 

Karina.: independente de ser proibido ou não, eu acho que a 

amamentação é um momento muito íntimo entre a mãe e o 

bebê e deve ser só dos dois. Prefiro não sair de casa do que 

amamentar em lugares barulhentos e movimentados. Nos 

primeiros meses, acho um sacrifício que vale a pena! Aqui no 

Brasil, especialmente nos shoppings, já existem lugares 

reservados.  

Pamela: Tita, pode ser coisa da minha cabeça, mas as 

francesas amamentam pouco. Acho que os olhares podem ser 

mais de surpresa com cena do que recriminação. Não sei... 

vou pensar... não quero desmamar e nem usar mamadeira na 

rua... também não quero me sentir presa... já é difícil ser 

mãe longe da família... 

 

Em outro tópico sobre a amamentação, uma mulher que mora em outro país 

diz que ―perdeu a vergonha‖ porque lá é comum as mulheres amamentarem 

em público. 

Essas narrativas, construídas em situações de conversações, caracterizam o 

fórum como dispositivo simbólico (ZITTOUN, 2003, 2004) ou instrumento 

semiótico (VALSINER, 2007) que tanto favorece o distanciamento da 

experiência pessoal (ao narrar sua história, o ator pode assumir o lugar de 

observador) quanto à aproximação de outras experiências e concepções sobre 

essas práticas, condicionando cada experiência a um determinado contexto, 

pois, como vimos nos diálogos acima, a referência a outros países localiza 

culturalmente os hábitos em torno da amamentação em público, trazendo a 

perspectiva da sua inserção cultural.  
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No que diz respeito à minha experiência, percebo que esse espaço de diálogo 

entre diversos modelos culturais da maternidade serviu de apoio para as 

práticas maternantes adotadas em relação à minha filha. Contrariando a 

tendência comum na nossa cultura, optei, por exemplo, pela cama familiar – 

onde os pais dormem com seus filhos – porque fui convencida pela literatura 

difundida pelas campanhas de incentivo ao aleitamento materno e depois 

por este fórum de que é uma prática que favorece a amamentação. Na 

comunidade, após o nascimento da minha filha, o contato com outras mães 

que dormiam com seus filhos tornou mais fácil sustentar uma escolha não-

normativa sem vivenciar muitos conflitos sobre a adequação ou inadequação 

dessa escolha. Ainda em relação a esta escolha, foi possível para mim 

conhecer experiências de crianças que fizeram a transição para suas camas 

sem dificuldade, bem como sustentar minha percepção de que dormir com os 

pais não torna os filhos mais dependentes. No que tange à amamentação, 

propriamente dita, o fato de poder me ―reunir‖ com mães que optaram pela 

amamentação exclusiva até os seis meses, bem como pela amamentação 

prolongada até os dois anos de idade, serviu de reforço e apoio nos momentos 

em que minhas crenças a esse respeito eram contestadas por pessoas do meu 

círculo social face-a-face. 

 

 

4.2. A UNIDADE DE ANÁLISE: OS TÓPICOS DA COMUNIDADE 

PEDIATRIA RADICAL  

Como vimos, o principal espaço de interação da comunidade virtual do 

Orkut é o fórum, onde os membros podem compartilhar notícias, 

conhecimentos, dar depoimentos, buscar ajuda ou informação e, mais 

recentemente, compartilhar fotos e vídeos. Para isso, o membro que deseja 

informação, compartilhar conteúdo ou dar depoimento inicia um tópico, que 

é, então, listado (FIGURA 11) cronologicamente, constando hora de criação e 

autor (no caso de tópicos dos dias anteriores, aparece também o dia e o mês. 

Caso o tópico seja de anos anteriores, aparecerá o dia, o mês e o ano). Os 
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tópicos mudam de posição na lista de acordo com sua atividade. Por 

exemplo: o tópico X, que foi criado há 3 horas (ou dias, meses e anos), pode 

voltar ao topo da lista no momento em que algum membro coloca (―posta‖) 

uma mensagem. 

Esses tópicos tanto podem ter pouca ou nenhuma participação (interação 

entre o criador do tópico e demais membros) como podem, em poucas horas, 

ultrapassar a marca de 1000 participações, como foi o caso de um tópico 

criado para discutir a escolha de uma artista de voltar a fazer shows com um 

bebê de três meses. Esse tópico, no final do primeiro dia, já tinha quase 2000 

participações com ―postagens‖ a favor e contra considerando, especialmente, 

a necessidade do bebê ser amamentado. 

Muitas vezes, um tópico pode ficar inativado por dias, meses ou anos e 

voltar à tona a partir da ferramenta de localizar tópicos por temas. Ou seja: 

caso um membro queira saber sobre ―dengue hemorrágica‖, ele pode ir ao 

espaço de localização e ―buscar‖ um tópico com o tema. Ao ler e fazer uma 

nova postagem, esse tópico retorna para o topo da lista. 

 

 

Figura 10: Tópicos do Fórum da Pediatria Radical. 
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Mesmo numa comunidade temática, a criação de tópico fora do tema 

principal é muito comum. Isso se deve ao fato de que uma comunidade de 

Orkut é um verdadeiro espaço de sociabilidade, pois serve de ferramenta 

para expressar sentimentos, discutir o cotidiano e, também, para 

entretenimento. Esses aspectos são comuns nas práticas sociais das 

comunidades face-a-face e são ―transportados‖, ou melhor, ―estendidos‖ para 

as comunidades virtuais.  

A amamentação figura como um dos temas mais importantes e recorrentes 

nos tópicos dessa comunidade. Para esta pesquisa, escolhi como ―unidades 

de análise‖, aqueles tópicos que, no período de janeiro a junho de 2008, 

traziam no seu título os termos amamentação, aleitamento materno, leite 

materno, amamentar e desmamar. 

Dos 143 tópicos existentes com os termos, foram selecionados 81. A seleção 

dos tópicos foi guiada pelo critério de maior número de participação. Esses 

tópicos foram agrupados segundo os processos envolvidos na transição 

desenvolvimental – aquisição de competências sociais e cognitivas, 

modificações identitárias e construção de significação pessoal da situação 

inscrita numa nova narrativa de si –, e tomados como categorias analíticas. 

É importante ressaltar, contudo, a interdependência desses processos e a 

impossibilidade de que o uso de um recurso simbólico atenda apenas uma 

das finalidades (ZITTOUN & PERRET-CLERMONT, 2002) uma vez que 

―são profundamente entrelaçados e dependentes da maneira como a pessoa 

se percebe e se define, e da maneira como ela consegue inscrever suas 

modificações [...] numa narrativa abrangente‖43 (ibid., p.12). 

Sendo assim, busquei agrupar os tópicos, conforme indicado acima, segundo 

sua temática principal. É importante, ainda, salientar que a temática 

                       
43 ―sont profundément intriquées et dépendants de la maniére dont la personne se perçoit et 

se définit, et de la manière dont elle parvient à inscrire ses modifications [...] dans une 

forme de récit englobant‖. 
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principal não está diretamente relacionada com o título do tópico, mas com o 

tema que é desenvolvido na conversação. 

 

4.2.1. Transição para a maternidade no fórum da comunidade Pediatria 

Radical 

Como vimos, os fóruns das comunidades virtuais são exemplos de 

apropriação dos ambientes virtuais nas vidas cotidianas para compartilhar 

experiências, para negociar e compartilhar significados e, também, propor 

novas rearticulações.  

É muito comum mães de primeira viagem recorrerem à comunidade virtual 

Pediatria Radical com suas dúvidas buscando orientação dos profissionais 

que participam dela, mas, especialmente, procurando trocar experiências 

com outras mães que vivem situação semelhante no momento ou que já 

passaram pela mesma situação.  

É o que podemos observar no diálogo abaixo no tópico intitulado 

―Amamentação Prolongada-dúvidas‖:  

Ana: Tenho 20 anos, nunca programei de dar peito pro meu 

filho até X anos, logico queria amamentar e "deixei rolar"! 

Hoje ele tem 16 meses e ainda mama [...] Ja me falaram pra 

desmamar ele (pediatras, médicos), estou diminuindo mas 

vou fazer o processo bem devagar, estou por conta dele, nao 

tenho pressa pra isso. aqui sou considerada um "ET" por 

amamentar tanto tempo [...] tem maes aqui que 

amamentaram por mais tempo? Quando desmamaram e 

porque? 

Marina: Eu amamentei meu filho exclusivamente no peito 

por 6 meses, e depois continuamos até 2 anos de idade [...] E 

continue amamentando, o LM [leite materno] é tudo de bom, 

tanto nutricionalmente (apesar da idade dele) quanto 

emocionalmente. Nao dê bola pra torcida, aproveite enquanto 

é prazeroso pra vocês dois!!  

 

Mas não são apenas as mães de primeira viagem que declaram se sentirem 

ajudadas e apoiadas pela comunidade, deixando entrever uma estreita 

ligação entre valores cultivados na comunidade e seus significados 

particulares de maternidade, bem como o modelamento de suas práticas 
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maternantes a partir desses valores. Muitas mães experientes declaram que 

a comunidade as fez exercer a maternagem de forma diferente do primeiro 

para os demais filhos. 

Conhecer a PR pra mim tendo meu segundo filho foi muito 

importante pois pude perceber alguns erros que cometia 

antes, como não se desesperar com febre, ser mais calma com 

a amamentação, saber que toda criança é diferente uma da 

outra e temos que saber respeitar os limites, não ficar 

ansiosa pra ele andar no tempo que julgamos ser o certo, 

muitas outras coisas mais, ainda aprendo com muitas 

dúvidas de outros membros e compartilho minha experiência 

como mãe. (Gislaine, 42 anos, pedagoga e professora, mãe de 

duas crianças: uma menina de 7 anos e um menino de 2 

anos.) 

 

É também o caso de Jana que teve experiências diferentes nos dois filhos e 

atribui à sua participação na comunidade o fato de ter insistido na 

amamentação do segundo filho: 

Qdo eu tive o Pietro, há 5 anos e meio, achava importante a 

amamentação, mas não achava q TERIA q ser exclusivo até o 

sexto mês. Como eu trabalhava, comecei a dar papinha e 

frutas já no final do quarto mês de vida dele. Nem pensei em 

congelar leite e tal... Agora, com a Cat, q nasceu há 7 meses, 

tendo lido tanto sobre a importância da amamentação 

exclusiva até o sexto mês, aqui na PR, mudei o modo de 

encarar essa questão. Apesar de todo o processo doloroso no 

início da amamentação, insisti e consegui!Até o sexto mês ela 

só mamou no peito. Nem água ela tomou. Vi q era possível e 

necessário isso e deu certo. Mudei muito o modo de pensar 

nesses anos de PR. (Jana, professora de história 

desempregada, 36 anos, mãe de Pietro, 5 anos, e de Catarina, 

7 meses.) 

 

A participação ativa nessa comunidade nos últimos três anos, bem como a 

avaliação sobre a minha própria experiência de transição para a 

maternidade, permitiu perceber que ela desempenha a função de recurso 

simbólico, tendo em vista que os diálogos travados no fórum catalisam os 

processos característicos de uma transição desenvolvimental, como podemos 

ver nos recortes que seguem, a partir das unidades de análise escolhidas.   
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1. Aquisição de novas competências cognitivas e sociais: 

A comunidade tem a pretensão de democratizar a informação e desmitificar 

o saber médico, pois acredita que desse modo poderá devolver a autonomia 

às mães. Para Oliveira (2007), é preciso deslocar a voz do médico (dos 

profissionais de saúde em geral) do lugar de autoridade que estabelece o 

modo como cada mãe deve cuidar do seu filho, a fim de assegurar o bom 

desenvolvimento da criança e a expressão do instinto materno.  

Além de enxertos de livros sobre psicologia infantil, psicanálise infantil, 

pedagogia, também são veiculados artigos científicos, textos de jornais ou 

revistas, reflexões de mães divulgadas em seus blogs pessoais, resumo de 

reportagens televisivas etc., com o intuito de provocar reflexões através do 

debate. Embora a tônica da comunidade seja a troca de experiências entre as 

mães, a criadora da comunidade acredita que a familiarização com o 

discurso técnico-científico capacita a mãe para dialogar com os profissionais 

no mesmo terreno, de igual para igual. 

É muito comum nos tópicos sobre amamentação acontecerem discussões de 

artigos científicos que relatam pesquisas sobre o tema, bem como há tópicos 

que são informativos (por exemplo: ―Amamentar diminui risco de artrite na 

mãe‖). Entretanto, pude perceber que esses tópicos informativos são 

recortes, num universo bem mais amplo de textos, cujo objetivo seria 

reforçar a posição da comunidade em relação ao aleitamento materno e às 

demais práticas maternantes tida como ―certas‖ porque naturais, como já 

comentado anteriormente. Em suma, eles aparecem como textos meramente 

informativos, mas cumprem a função simbólica de legitimar o discurso 

hegemônico do grupo. 

Muitas mães reconhecem que as informações repassadas na comunidade 

permitiram a manutenção do aleitamento materno, especialmente quando 

elas precisam confrontar os saberes populares, valores familiares e 

orientações médicas. Como no trecho abaixo transcrito: 
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Jocélia: (Desmame,bb de 9 meses e ½)44 Hoje fui na pediatra 

do meu bb. Saí de lá arrazada. Ela disse q vai ter q desmamar 

pq ele não quer comer nada. Estão nascendo alguns dentinhos 

em cima e ela disse q depois q eles apontarem e a gengiva 

desinchar q deve ser iniciado o desmame. 

Ela quer q eu fique longe dele por 3 a 7 dias,(ai meu Deus,eu 

não consigo ficar longe dele,nem ele de mim). 

Meu marido apóia tudo q ela falou. 

Carla: Desde quando pediatra manda desmamar? P****, isso 

me irrita profundamente! Isso cabe somente a mãe e ao bebê. 

Estando bom pra ambas as partes... Ela não sabe que até 1 

ano, os alimentos são COMPLEMENTOS? E que técnica 

arcaíca essa de desmamar indo pra longe. Ela deve ter sido 

separada da mãe por 30 anos, pra ter ficado insensível assim. 

Tem filho essa praga? 

Agora querida, mais calma... não deixe ninguém te impôr qual 

é o momento que vc deve desmamar tua filha. Isso só diz 

respeito a vcs. Seu marido é integrante, mas não pode ter 

papel determinante nessa escolha. Se vc acha que não come 

bem, peça pra outra pessoa dar, vai ver como melhora. E 

lembre-se, a OMS indica LM até 2 anos, vcs têm muito chão 

pela frente. 

Patrícia: deprimida por que?? So se for pelo nivel desse 

profissional [...]. 

Leite materno 'e o principal componente da alimentacao dos 

bebes ate 1 ano. Se esta ganhando dentinhos 'e normal uma 

diminuicao no apetite. 

Levante a cabeca e repita conosco: A mae do meu filho SOU 

EU!! 

Jocélia: Vou continuar com ela, mas não vou fazer oq ela 

pediu, e se ela insistir,troco de pediatra. [...] A próxima vez q 

for la vou dizer: 

-Dra. não quero meu filho gordinho para agradar os outros, 

quero ele feliz.  

 

É visível nesses trechos a imbricação entre a aquisição de conhecimentos e 

competências cognitivas e sociais. Como podemos ver no trecho acima, ao ser 

informada de que para a criança até um ano de idade os alimentos são 

complementares ao leite materno, Jocélia parte de um lugar passivo em 

relação ao discurso da pediatra e, com o apoio da linha de frente das outras 

mães, se sente capaz de confrontar a orientação do desmame. Ela encontra 

                       
44 Os títulos dos tópicos são anotados em negrito e entre parênteses. 
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apoio na comunidade para enfrentar tanto o discurso médico (―Levante a 

cabeça e repita conosco: A mãe do meu filho SOU EU!!‖) quanto a opinião do 

marido (―Seu marido é integrante, mas não pode ter papel determinante 

nessa escolha‖). 

É importante comentar que minha inserção na comunidade teve uma 

trajetória diferente da usual, pois, imediatamente, fui acolhida pelo grupo 

de militantes do parto normal e da amamentação. Os meus pontos de vista, 

a minha formação e minhas afirmações freqüentemente enfáticas 

favoreceram o acolhimento por este grupo já bastante ativo (muitas 

participantes migraram de blogs e listas eletrônicas para as redes sociais 

virtuais, como é o caso da comunidade ―Grupo Virtual da Amamentação‖ 

fundada pela ONG Origem, que também mantém um blog). Logo, portanto, 

tornei-me uma das participantes mais ativas, sendo, inclusive, convocada a 

opinar através de emails, MSN ou recados deixados no meu perfil, e 

desempenhar a função de moderadora da comunidade durante alguns meses 

do primeiro semestre de 2006. 

Ao olhar para minha experiência, não reconheço que a comunidade tenha 

sido a fonte primária dos meus conhecimentos sobre o aleitamento materno 

porque, antes mesmo de me descobrir grávida, já estava envolvida com esse 

tema. Por outro lado, foi a partir do debate na comunidade que percebi a 

investidura ideológica dos meus argumentos ―científicos‖ (porque apoiados 

em literatura acadêmica) e, também, que parte da minha atividade na 

comunidade era de ―patrulhamento ideológico‖.  

Assim, o ambiente de debate, de confrontos de opiniões, permitiu enxergar a 

investidura ideológica da minha inserção na comunidade, culminando no 

meu ―orkuticídio‖ que, por sua vez, favoreceu o distanciamento necessário 

para que, passando do lugar de ator/protagonista para observador, dirigisse 

um olhar diferenciado para comunidade. Essa posição reflete, a meu ver, 

aquisição de conhecimento – porque amplio minha compreensão da 

experiência de amamentação e transição para maternidade como modelada 

culturalmente – bem como aquisição de competências sociais – uma vez que 
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passo a me sentir mais segura para defender minhas práticas, assumindo 

que não existe o modo certo e que escolhas dependem do modo que cada um 

entende a realidade. Inclusive, isso implicou o rompimento com o grupo 

militante e a renúncia da moderação da comunidade, já que passei a me 

opor às prescrições acatadas pelo grupo.  

Esse acontecimento pessoal, indicando mudança de posição, também me fez 

enxergar a trajetória de outras mães na comunidade, marcadas por 

depoimentos e participações que indicavam um crescente processo de auto-

reflexão, redescrição de si e reposicionamentos em relação não apenas ao 

cotidiano dos cuidados, mas, também, em relação aos demais membros da 

família, incluindo o parceiro, e outras relações interpessoais.  

2 e 3. As modificações identitárias e a construção de significação pessoal da 

situação, inscrita numa nova narrativa de si: 

Antes de tudo, esclareço que esses dois processos foram agrupados tendo em 

vista que o processo de identificação é dependente da construção de 

significação pessoal da situação vivida e, também, acarreta uma nova 

descrição de si. 

Foi uma surpresa para mim quando me deparei repetidas vezes com relatos 

sobre o tempo que o ―leite demorou pra descer‖. Essa foi uma informação 

nova que me trouxe certa perplexidade porque era um dado tão banal, 

básico, mas que não fazia parte do meu repertório de informações sobre a 

dinâmica fisiológica da produção do leite. 

Como já foi dito, as transições desenvolvimentais são períodos que se 

seguem às rupturas, vivenciadas como uma quebra de continuidade da 

experiência vivida. Nesses períodos, as pessoas parecem se engajar em 

diferentes processos ―como parte da sua transição em direção a uma 

estabilidade temporária‖ (KADIANAKI, 2009), tendo em vista recuperar a 

compreensão e familiaridade com o entorno social e consigo mesmas. 
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Assim, a propósito das discussões sobre amamentação, não é raro ver mães 

narrarem como se tornaram mães diferentes depois da participação na 

comunidade: 

Malu: Agradeço a PR por tudo que aprendi e continuo 

aprendendo. Digamos que eu sou APR e DPR (antes da PR e 

depois da PR hahaha) 

Graças a PR eu não bato na minha filha (sim, pq antes de 

entrar na PR eu era uma ignorante que achava que um 

tapinha não fazia mal, educava), graças a PR eu enterrei o 

Mucilon45, graças a PR se eu tiver um próximo filho ele vai 

mamar muuuuuuuuuuuito em livre demanda (minha filha 

mamou só até os 7 meses OBRIGADA PR! 

 

Vale esclarecer que a palavra ―Mucilon‖, citada acima, é uma referência 

anedótica a um debate acalorado que aconteceu quando uma mãe perguntou 

se Mucilon era um alimento adequado para bebês. A Dra Thelma, pediatra 

criadora da comunidade, perguntou por que não dar fubá, sugerindo que em 

termos nutricionais ambos se equivalem, e revelando seu preconceito quanto 

ao fubá por ser um alimento popular, ―sem grife‖ (sic). Logo, a discussão se 

tornou um debate entre leite materno x Mucilon, Farinha Láctea, e demais 

farináceos industrializados. A partir de então, referir-se ao Mucilon virou 

sinônimo de ser ―mais mãe‖ ou ―menos mãe‖ (quem não dá Mucilon seria 

―mais mãe‖; quem dá, ―menos mãe‖). Como já foi assinalado acima, essa 

passagem reforça certa tônica da comunidade em instituir o que seriam 

práticas de boa maternagem ou não, perpetuando a relação, já discutida 

anteriormente, entre ―leite materno‖ e ―boa mãe‖. 

Como ainda podemos destacar na declaração acima, a amamentação parece 

ser a prática maternante que mais sofre regulação do discurso da 

comunidade. É também uma prática escolhida para projetar uma mãe 

diferente numa próxima concepção. 

Cátia: Penso em ter outro filho e hoje já mudei mais ainda 

meu modo de pensar. Vou lutar para amamentá-lo até os 2 

anos, pelo menos, sendo que exclusivamente até os 6 meses 

(a introdução dos alimentos será depois dos 7 meses). Está 
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tudo muito esclarecido, e eu agradeço a essa comunidade!!! 

As mães em geral podiam ter mais acesso ao que se escreve 

aqui!! 

 

A respeito de uma situação de enfermidade e hospitalização do filho, esta 

mãe diz: 

Fernanda: Tudo isso me fez repensar todas as minhas 

atitudes durante a gravidez e os primeiros momentos do meu 

filho. Quando eu via meu filhinho ali, prostrado, ligado a 

vários aparelhos... Quando percebi que a qualquer momento 

eu poderia perder meu filho... (lágrimas nos olhos) lembrei de 

algo que tinha lido no livro da PR (não se tratava do mesmo 

problema que eu passava, mas que me fez ―acordar‖ para o 

que acontecia) e comecei a conversar muito, muito mesmo 

com meu filho. Pedi perdão a ele por toda a rejeição, por todo 

o descaso, por todos os meus comentários repulsivos em 

relação aquele pequeno ser que crescia dentro de mim [...]. 

Cada vez que ele mamava, eu mentalizava a cura dele 

através do meu leite. [...] Enfim, sinto-me vitoriosa [...]. Pra 

passar por isso não tem que ter somente peitos. TEM QUE 

TER PEITO! 

 

Nesse último relato, podemos ver como as conversações na comunidade dão 

suporte para algumas mães superarem momentos de dificuldade, 

enfrentarem pessoas que querem dissuadi-las da amamentação, e como essa 

resistência promove uma narrativa de si ―vitoriosa‖, uma pessoa que ―tem 

peito‖. 

Carla conta como mudou seu pensamento sobre amamentação e como se 

sente diferente após se tornar membro da comunidade: 

Eu acho que a amamentação começa antes mesmo do ato de 

amamentar. A preparação psicologica da gestante deve ser 

fundamental, assim como a preparação das mamas. Ainda 

não passei pela experiencia da amamentação e venho de uma 

família aonde as mulheres não amamentam porque "não têm 

leite". Mas desde sempre quis e quero amamentar meu bebê. 

Confesso que antes de entrar na PR eu tinha uma visão 

romantizada da coisa. Achava que era só botar a criança no 

peito e pronto! Simples assim. Hoje em dia sei que o começo 

pode ser traumático, dificil, e que é preciso persistência, além 

do apoio do marido/companheiro. Também achava que 

amamentar até 6 meses tava muito bom, obrigada. Hoje, já 

mudei de ideia, pretendo amamentar exclusivamente até os 6 
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meses, e após isso, aos poucos, ir introduzindo a alimentação 

diversa. 

 

Ou como relata uma mãe autodeclarada bipolar que abriu mão do seu 

tratamento para continuar a amamentação do filho e se sente vitoriosa. 

Segundo essa mãe, o apoio da comunidade foi imprescindível: 

Paula: Gente hj estou muito feliz! Pois hj completamos 6 

meses de amamentação exclusiva! Aos trancos e barrancos, 

chegamos! Enzo esta com 8 kilos e 63.5 cm... Muito leite 

materno, amor e persistencia! Algumas sabem que eu tenho 

varios transtornos, como o bipolar, panico, TOC, 

ansiedade...e teria que estar me medicando. Mas a minha 

vontade de amamentar foi muito mais forte que estas 

doenças e eu venci! [...] Agradeço a todos que apoiaram. Na 

minha primeira filha eu desmamei aos 4 meses, por falta de 

informação! Achava que ela tinha fome e meu leite não era o 

suficiente! E olha que eu tinha MUITOOOO mais leite do 

que hj! Não é facil, mas é muito recompesador, vc ver aqueles 

olhos te olhando bem fundo ao mamar! É a coisa mais linda 

deste mundo! Fui em 4 psiquiatras que mandaram eu 

desmamar, assim, na hora! Mas meu coração de mãe falou 

mais alto e eu continuei! Não desistam nas primeiras 

dificuldades, como seio rachado, dolorido, isso passa e a 

recompensa é muito maior! [...] A mães que estejam 

cansadas, achando que o leite não é suficiente, não creiam 

nisso. 

 

Não é incomum algumas mães admitirem que se sentem melhores mães por 

terem amamentado diferentemente o segundo filho e atribuem à 

comunidade a responsabilidade por fazê-las pensar diferente. Jana, por 

exemplo, deixa isso bem claro nas duas declarações: 

Mudei muito o modo de pensar nesses anos de PR. O Pietro 

desmamou com 8 meses. No final do quarto mês eu comecei 

com papinhas e frutas porq voltei a trabalhar. Do quinto ao 

oitavo mês, ele só mamava umas 3 x ao dia. Achei bom, porq 

ele se alimentava bem. Depois q comecei a ler a PR, percebi q 

eu deveria ter dado o LM mais x ao dia, pra q ele 

desmamasse mais tarde [...] mas sinto q com a Cat tenho 

maior afinidade. Quero dizer q com ela, percebo melhor o q 

ela quer... percebo qdo ela fez cocô, percebo qdo ela quer 

mamar. Com o Pietro eu não percebia isso, parece q ele não 

me comunicava. Mas estive pensando e percebi q devido a 

LD [livre demanda] com a Cat e por estar com ela o dia todo 
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(moro longe de familiares), percebo melhor o q ela quer. Com 

isso, acabo me sentindo uma mãe melhor. 

 

Podemos ver nesses relatos que a participação na comunidade possibilita 

reposicionamento social e simbólico após uma situação de ruptura como é o 

nascimento de um filho. Esse reposicionamento é favorecido pela 

comparação da experiência pessoal com de outras mães, entre os modelos de 

maternidade que servem de guia para cada mãe e, também, por permitir a 

auto-reflexão distanciando-se do presente e orientando-se para o futuro. 

Esse mecanismo é central no processo de emergência de novidade psicológica 

que caracteriza o desenvolvimento humano (BASTOS, 2007). 

A comparação das experiências também permite distinguir aquelas que 

convergem para uma vivência de maternidade singular daquelas que 

seguem um padrão estabelecido. Nesse movimento, pude perceber que, 

assim como foi para mim, a experiência de amamentação parece central em 

diversas outras experiências relatadas da comunidade. No meu caso, ela 

ocupou um papel tão central que a gestação e o parto assumiram um lugar 

secundário.  

Quando me vi diante de diversos relatos sobre planos de parto, bem como 

preocupações com a descida do leite (quantos dias demora?), percebi que 

durante todo meu processo de preparação (busca de informações, projeções, 

planos etc.) para a experiência da maternidade, a amamentação sempre foi 

minha preocupação em relação ao bom desempenho como mãe. Percebo, 

nessa posição, a incidência do discurso de incentivo, prescritivo, que coloca 

na amamentação o qualificador da boa mãe. Segundo esse discurso, 

portanto, a amamentação define uma maternagem mais próxima da criança 

e mais atenta às ―necessidades‖ do filho. Percebo, também, como minha 

formação acadêmica também participava dessa ênfase sobre a amamentação 

como condição para o estabelecimento do vínculo mãe-filho Além disso, nesse 

contexto de retorno à natureza, de desmedicalização dos eventos naturais da 

vida reprodutiva da mulher, amamentar o filho é uma das formas de 

recuperar o vínculo percebido como (quase) perdido quando o parto é 
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cesáreo, como no meu caso. Logo percebi que há uma hierarquia dentro 

dessa comunidade na qual a mulher ganha certo status à medida que suas 

escolhas (tipo de parto, de alimentação, período de amamentação, modo de 

dormir com filhos etc.) se aproximam do que o discurso de retorno à 

natureza prescreve como ideal. No caso, a mulher que faz parto cesáreo se 

redime pela amamentação, especialmente quando consegue amamentar 

exclusivamente até os seis meses, estendendo até os dois anos de idade, 

como prescrevem os manuais naturalistas. Então, ser uma mãe com 

experiência de amamentação bem-sucedida, que cumpriu o prescrito pelos 

manuais (amamentou exclusivamente até os seis meses, não usou 

mamadeira, não usou chupeta, estendeu a amamentação até quase dois 

anos, praticou cama familiar, e outras práticas valorizadas) permitia que eu 

fosse reconhecida e me reconhecesse como uma ―boa mãe‖, apesar da ―falha‖ 

no parto ―não natural‖.  

Por outro lado, a experiência do parto cesáreo me aproximava daquelas 

mães que não conseguiram atingir esse ideal de maternidade. O 

pertencimento a estes dois grupos simultaneamente sempre foi um motivo 

de tensão pessoal e interpessoal que exigia constantes reposicionamentos 

nos diálogos da comunidade. Em muitos casos, me via sem me identificar em 

relação aos dois grupos – as militantes e as não-militantes. Certamente, 

essa condição contribuiu para o distanciamento que culminou com esta 

pesquisa. 

Vale notar que, no que diz respeito à experiência de amamentação, o fato 

dela figurar com a última chance para a mulher se tornar uma ―boa mãe‖ 

corrobora a idéia de que, na contemporaneidade, os discursos de incentivo ao 

aleitamento materno modelam a experiência de maternidade, bem como 

sustenta a constatação de que o cotidiano da recém-mãe gravita em torno da 

experiência de amamentar ou não-amamentar. Como podemos ver nos 

trechos abaixo: 

Cássia: Eu parei de trabalhar. Pra mim, o ipte agora é ficar 

em casa. As hrs da soneca e das mamadas tomam meu dia 

todo. Tentei trabalhar, mas tinha q ficar vigiando a hora de 
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ordenhar o leite. Passava o tempo no trabalho olhando pro 

relógio e pensando no meu filhote querendo o peio dele! 

Preferi ficar em casa e organizo meu dia seguindo o ritmo de 

sono de mamadas.  

 

Além disso, o ideal de maternidade veiculado nesses discursos exacerba 

sentimentos de inadequação próprios das rupturas e transições 

desenvolvimentais, porque não tratam dos obstáculos que, muitas vezes, são 

intransponíveis. Essas campanhas reduzem todas as dificuldades a uma 

questão biológica – toda mulher pode amamentar, bem como a apropriação 

do vocabulário proveniente da zootécnica como a palavra ―ordenhar‖ – ou de 

desejo – amamentar é uma questão de desejo, conforme descrito em algumas 

teorias sobre desenvolvimento. Muitas mulheres se referem ao descompasso 

entre esses manuais e a realidade e, também, à pressão do discurso ativista 

para amamentar, com a consequente desqualificação da mulher que não 

amamenta. Os trechos abaixo são bem ilustrativos: 

Sônia: Eu nao amamentei e nao foi uma opçao. 

Simplesmente nao consegui passar de um mes c eles (sao 

gemeos) no peito. O leite secou, eles nao sabiam sugar, eram 

prematuros, ficaram na UTI... Mas me senti mt mal pq as 

ativistas da amamentçao me julgavam. Já nao bastasse todo 

o stress e frustraçao por nao ter conseguido amamentar 

ainda tinha q aguentar um monte de mulher m olhando 

torto, como se eu nao tivesse tentado o suficiente. Entre elas, 

minha sogra, que amamentou alem de seus proprios filhos 

mais um monte de crianças. Tb acho estranho as mulheres 

decidirem nao amamentar por conta propria simplesmenta 

pq nao querem. Mas tb nao quero julgar pq so eu sei o q sofri 

c a dificuldade em amamentar. Acho q a pressao era tao 

grande q ate m atrapalhou. 

Cat: Eu sofri muito porque não consegui amamentar 

exclusivamente: fiquei culpada, me achando a última mulher 

do mundo, a pior mãe! 

 

Assim, ao mesmo tempo em que os diálogos servem de incentivo, apoio e, por 

vezes, alívio da angústia, também indicam que esse alívio é precário porque, 

ao perpetuar a relação entre a amamentação e a ―boa maternidade‖, 

escancaram o descompasso entre os manuais que sustentam essa relação e a 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=6690628739159742327
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experiência vivida nesse novo cotidiano, trazendo novamente à tona a 

angústia própria das situações ambíguas.  

Desse modo, percebe-se que nesses diálogos há uma variada expressão de 

significados culturais de maternidade, bem como tensões geradas pelo 

confronto entre os significados compartilhados e particulares, e, também, 

entre a prescrição dos manuais e a experiência vivida. Esse campo de tensão 

aproxima as discussões virtuais do conceito de transição. 

Considero importante, ainda, mencionar que dentre os 81 tópicos 

selecionados para análise apenas destaquei os trechos que julguei serem os 

mais ilustrativos para o propósito desta pesquisa. Além disso, não é menos 

importante mencionar que a seleção está sujeita ao enviesamento inevitável 

de uma pesquisa que toma como guia a própria experiência da pesquisadora, 

mas que, seguindo a orientação de uma epistemologia não-cartesiana, 

afirma que o entrelaçamento da vida pessoal com o objeto investigado é uma 

aposta válida quando se pretende conhecer uma parte do mundo 

imprevisível como é a experiência de tornar-se (sem cessar) mãe. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lua quando fica velha todo mundo sabe que vira lua nova 

(QUINTANA, 2006, p.29). 

 

 

Alguns meses me separam da redação do primeiro capítulo. Essa distância 

temporal, mas não somente, exigiu a releitura cuidadosa dos capítulos 

anteriores na tentativa de incluir essas últimas palavras na cartografia que 

delineei no começo. Após esse retorno, posso afirmar que sem a experiência 

de tornar-me mãe e amamentar Bady, minha filha, esse texto não teria sido 

escrito.  

A opção por uma maternidade definida pela ideologia de retorno à natureza 

me fez adotar práticas maternantes que permitiram que essa experiência 

me tomasse o corpo e a alma! 

Durante seis meses seguidos, pratiquei amamentação em livre demanda. Ao 

longo de vinte e três meses, amamentei minha filha e deixei de trabalhar, 

priorizando essa experiência. No decurso de quatro anos, dormia e acordava 

diversas vezes com seu toque, seus sussurros e, muitas vezes, para 

amamentá-la. Para muitos, essa é uma aposta arriscada porque, como 

prescrevem diversos manuais psicológicos e médicos, tudo isso faria dela 

uma criança dependente e mimada. Mas, segura da complexidade que 

envolve o processo de desenvolvimento do ser humano, bem como crendo que 

o indizível enreda essas práticas e desse enredo pouco sabemos, fiz essa 

aposta arriscada (como a vida). 

Em função de Bady, me senti ―empurrada‖ para participar da comunidade 

estudada, que motivou as leituras sobre o tema desta dissertação e, 

sobretudo, que me recolocou numa rota abandonada: o mestrado foi um 

sonho alimentado durante toda minha graduação que permaneceu adiado 
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até o momento em que, como esperava, encontrei uma questão que me 

tocasse o corpo e a alma. 

Essa implicação foi uma questão que enfrentei desde as minhas primeiras 

formulações: ―é válido tomar minha experiência como lente para discutir 

experiências semelhantes?‖. Foi uma questão que dirigi a mim mesma e a 

mim foi dirigida em diversas situações, ao longo dessa trajetória de 

pesquisa. Nesse sentido, as epistemologias não-cartesianas teceram o apoio 

necessário para conduzir a pesquisa dentro do rigor metodológico, embora 

diferente do rigor científico hegemônico que condena essa implicação. A 

imbricação da vida com a construção do conhecimento é claramente 

defendida por Feyerabend (2001, p.82) quando ele diz que ―Os discursos 

muito ‗racionais‘, ou seja, expurgados de emoção, danificam as sutis 

conexões entre o conhecimento, a sensibilidade, a ação, a esperança, o amor 

e os fragmentos da nossa vida‖. 

Assim, ao retomar o ―fio da meada‖, percebi que o fato de ter sido ―nativa‖ na 

comunidade Pediatria Radical, enquanto amamentava minha filha nos seus 

primeiros meses de vida, permitiu uma compreensão mais ampla da 

dinâmica conversacional, dos significados construídos e compartilhados 

sobre a maternidade, e, a partir disso, pude inferir que a amamentação é, de 

fato, para algumas mulheres, assim como para mim, uma experiência 

permeada por conflitos e, como afirma Winnicott (1975), carregada de 

sentimentos e sensações, mas central na transição para a maternidade. 

Além disso, foi possível perceber que as comunidades virtuais desempenham 

um papel importante na disseminação e incentivo da prática de aleitamento 

materno ao tempo em que cristalizam significados sobre maternidade, 

especialmente sobre o que é ser uma ―boa mãe‖. No que diz respeito à 

amamentação, essa noção se apóia na equação ―aleitamento materno = boa 

mãe‖. 

Dentro desse ideário, ser ―boa mãe‖ significa amamentar em livre demanda 

(como no depoimento: ―tbm aconselho a livre demanda a todas que 

puderem... é o melhor para os nosso anjinhos‖); acompanhar o ritmo das 
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demandas da criança e esperar que ela desmame naturalmente (―estou 

sendo desmamada‖, ―ele que quis parar‖, entre outras frases proferidas no 

fórum). Essas práticas, portanto, são entendidas como testemunhos do amor 

da mãe pelo filho porque garantiriam boa saúde e equilíbrio emocional. 

Ademais, é possível afirmar que os significados compartilhados nesses 

ambientes não se restringem ao mundo online porque, como nos lembra 

Braga (2005, p. 17), ―as pessoas estão a utilizar concretamente esta 

tecnologia nas suas vidas quotidianas, a negociar/partilhar sentidos, a 

definir identidades, a propor rearticulações‖46. Ainda para esta autora, ―a 

cultura feminina é elaborada em fluxo contínuo de conversas, telefonemas, 

emails, chats, websites‖. 

É importante comentar que o uso e a apropriação das redes sociais virtuais 

por parte das mulheres, ao mesmo tempo em que lhes permitem ocupar o 

espaço público, as mantêm na esfera privada; o teor dos diálogos do fórum 

Pediatria Radical indica que essas mulheres transferem para o ciberespaço 

temas que dizem respeito ao papel historicamente delegado à mulher: cuidar 

da casa e do bem-estar da família.  

Nesse sentido, os debates podem tanto favorecer mudanças individuais, 

quanto reforçar valores, normas e costumes, perpetuando mitos sobre a 

maternidade, sobre a mulher e sobre a feminilidade. Isso fica evidente com a 

referência à amamentação como momento de privacidade entre a mãe e o 

bebê, a importância da amamentação nos primeiros meses, e da 

maternidade como sacrifício da liberdade. 

Outro aspecto que chama atenção é que os diálogos são sustentados por 

ambigüidades recorrentes que reforçam a tensão inerente ao processo de 

transição para a maternidade, fazendo refletir sobre a precariedade das 

identificações e da estabilização dos significados no contexto dessa nova 

realidade forjada sobre a dissolução das fronteiras entre o real e o virtual. 

Essa ambigüidade aparece sob diversas formas, como por exemplo, a 

negação da medicalização dos eventos reprodutivos e dos cuidados infantis é 

                       
46 Grifos meus. 
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sustentada por estudos, especialmente médicos, que aproximam a 

maternidade dos eventos da natureza, sugerindo, portanto, que existe um 

ideal determinado por leis universais e incontornáveis da natureza. 

Além disso, pude notar que a defesa da autonomia da mulher sobre a 

decisão em relação à amamentação, frequentemente, exclui o pai (porque 

amamentação é um assunto entre mãe e filho, como transcrito num dos 

diálogos do 4o capítulo), perpetuando a ideia de que a vida 

privada/doméstica é assunto feminino, reforça a manutenção de uma divisão 

milenar dos espaços vividos: ao homem, o espaço público; à mulher, o espaço 

privado.  

Nessa direção, quero novamente assinalar que tais ambigüidades e conflitos 

são, em boa parte, alimentados pelas campanhas de incentivo ao 

aleitamento materno. Esse aspecto corrobora os estudos que sugerem que a 

maternidade contemporânea é modelada pelo discurso de incentivo ao 

aleitamento materno (CROSSLEY, 2009; NELSON, 2006; WALL, 2001), 

mas, também, não podemos esquecer que o discurso oficial também se apóia 

e é sustentado por essas práticas que foram cultural e historicamente 

construídas e transmitidas.  

Esse aspecto aponta para um possível desdobramento desta pesquisa: 

aprofundar a compreensão sobre a dinâmica de construção de significados 

dentro dessa nova forma de organização social engendrada pela Internet, 

partindo, ainda, do pressuposto de que o ser humano se desenvolve através 

da relação que mantém com seu contexto sociocultural. Assim, também é 

importante descrever os efeitos das mudanças desse contexto ―na 

organização subjetiva de homens e mulheres dos nossos dias‖ (NICOLACI-

DA-COSTA, 2002, p. 197) e verificar se, de fato, estamos diante de alguma 

novidade.   

A compreensão do cenário contemporâneo como um híbrido de ações 

presenciais e virtuais também sugere que as formulações da Psicologia 

Cultural do Desenvolvimento sobre a constituição do self precisam 

considerar essa dimensão. 
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Em relação à centralidade da amamentação na transição para a 

maternidade, vale a pena, também, discuti-la sob a luz da Psicanálise. A 

meu ver, a insistência nesse tema no fórum sugere que a experiência, 

permeada de angústia e sentimentos ambivalentes, não se reduz à 

explicação baseada no conflito entre expectativas maternas e realidade das 

práticas cotidianas da amamentação ou, nos termos de Miller (2007), não se 

explica pela disjunção entre expectativa e experiência. A constatação de que, 

apesar da massificação de informação e do compartilhamento de técnicas, as 

dificuldades e as dúvidas em torno da amamentação permanecem, levam a 

supor que amamentar não é uma questão apenas da ordem do 

comportamento, da técnica e do conhecimento, abrindo espaço para uma 

discussão apoiada na Psicanálise.  

Para a psicanálise o aleitamento ocupa uma importante posição, a ponto de 

Freud tomar a imagem de satisfação plena de um bebê após a mamada como 

modelo da satisfação primeira e jamais repetida (FREUD, 1895, 1905). 

Segundo Dor (1992), a satisfação alimentar é o protótipo da experiência de 

satisfação regulada pelo jogo tensão/desprazer-alívio de tensão/prazer. 

Esse tema é retomado por Lacan em Os Complexos Familiares na Formação 

do Indivíduo (2003), onde a alusão à amamentação aparece na discussão 

sobre o complexo do desmame. Para este autor, no desmame, a 

amamentação é fixada no psiquismo da criança sob ―a forma primordial da 

imago materno‖ (idem, p.36). Mais ainda, a relação entre a mãe e o infans 

na amamentação funda ―os sentimentos mais arcaicos e mais estáveis que 

unem o indivíduo à família‖ (ibid.). 

Uma outra sugestão de desdobramento do trabalho, além da psicanálise, 

seria pela via da sociologia de Bourdieu, tomando as narrativas produzidas 

pela comunidade como parte de uma violência simbólica, presente em toda 

ação pedagógica, e que: legitima práticas sociais, torna determinados 

discursos hegemônicos, fabrica autoridades em um determinado campo, 

dissemina habitus que legitimam agentes no campo, incentiva a busca de 

prestígio, recompensas e também impõe sanções. As narrativas assim 
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compreendidas devem ser examinadas à luz das inculcações e imposições 

(sutis ou explícitas) nas relações de comunicação estabelecidas entre agentes 

do campo (no caso, Dra. Relva) e seus seguidores (membros da comunidade), 

e também dos controles exercidos nas contingências produzidas em 

conversas dos membros entre si. Bourdieu é enfático em sublinhar que a 

reprodução de uma cultura depende das características específicas que essa 

cultura deve reforçar ou "inculcar", em conformidade com posições de classe 

social. Assim, como foi visto, certas práticas sociais tidas como atrasadas (o 

caso do fubá) ou inadequadas (o mucilon) não podem ser compreendidas sem 

uma explicitação das condições de produção do gosto, como sinal de distinção 

social ou "refinamento" de uma determinada classe. 

Bourdieu também chama atenção para as novas tecnologias de ensino que 

afetam enormemente a ação pedagógica, na medida em que essa ação fica 

liberada das restrições de tempo e espaço, permitindo que uma mensagem 

posa ser reencaminhada, reescrita, reelaborada, em inúmeras variações, 

modificando dessa maneira o trabalho de assimilação e reprodução, não 

mais do dito fugaz, mas do escrito que permanece. 

Seria produtivo chegar a discutir, com Bourdieu, as modalidades de 

reconhecimento da autoridade pedagógica no grupo Pediatria Radical, sem 

cair nos pólos de vê-la como pura ação psicológica, desprovida de 

determinações objetivas, ou como concessão dos membros, esquecendo que 

tornar-se membro supõe auto e hetero seleção e que, após essa dupla 

seleção, os sujeitos se naturalizam no grupo e são legitimados se conseguem, 

conscientemente ou não, reproduzir o discurso dominante, condição desse 

reconhecimento. Tais relações de forças, mesmo que desmentidas 

ocasionalmente por relatos de experiência ou outras racionalidades, tornam-

se mais eficazes, segundo Bourdieu, na medida em que as verdades de suas 

produções permanecem dissimuladas ou, sobretudo, quando são de fato 

inconscientes. 

De todo modo, parece claro que o fórum da comunidade Pediatria Radical, 

assim como alguns outros espaços de socialização no ciberespaço, funcionam 
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como recurso simbólico, no sentido assumido por Zittoun, que auxiliam mães 

nesse processo. Como espaço conversacional, portanto de narrativas, 

podemos ressignificar nossa experiência, adquirir conhecimento e 

competências sociais para sustentar novos papéis, sendo também um espaço 

onde novas identificações são forjadas no duplo movimento de nos 

distanciarmos da nossa própria experiência singular e de nos aproximarmos 

da experiência do outro.  

Considerar a sociologia de Bourdieu e a Psicanálise, como sugerido acima, 

para o desenvolvimento de futuras pesquisas dentro dessa temática, pode 

significar a ampliação da compreensão sobre o processo de tornar-se mãe, ao 

problematizar, de outros modos, engendramentos de formas culturais 

emergentes, como a rede virtual, que modelam, cristalizam, reconstroem e 

anunciam novas experiências de vida e diferentes formas de habitar o 

mundo. 

Foi instigada por essas possibilidades que cheguei até aqui. 
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