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RESUMO 

 

A amamentação é um ato social, permeado por símbolos que interferem positivamente ou não, 

os quais poderão ser apreendidos pelo ser humano, durante as fases da vida, desde criança. 

OBJETIVOS: Identificar as evidências científicas sobre o simbolismo da amamentação nas 

publicações científicas e compreender o simbolismo da amamentação entre escolares 

advindos do processo interativo entre família e sociedade. METODOLOGIA: O artigo de 

revisão integrativa foi conduzido pela seguinte questão: como o simbolismo da amamentação 

emerge das publicações científicas nas bases de dados? As bases foram: PUBMED, SciELO, 

MEDLINE, LILACS e o descritor Breast Feeding cruzado com palavras chaves: Qualitative 

research, Meanings, Symbolic Interactionism e Symbolism. Foram incluídas: publicações 

entre 1999 a 2009, em português, inglês e espanhol, disponíveis no formato completo e que 

desvelassem significados do aleitamento materno. O artigo original foi descritivo, 

exploratório e qualitativo realizado na Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental no 

município de Caruaru-PE. O total dos participantes foram doze crianças, estabelecido pelo 

critério de saturação teórica, na faixa etária de oito a dez anos. As técnicas para a coleta de 

informações foram o desenho e a história. As falas provenientes da história, foram analisadas 

pelo referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados e interpretadas à luz da 

teoria do Interacionismo Simbólico. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães. RESULTADOS: Da revisão integrativa 

totalizaram 15 artigos, revelando que os símbolos apresentam-se relacionados à mulher e à 

criança, não revelando os outros atores e aspectos relacionados à amamentação. Do artigo 

original surgiu o fenômeno central expressando a alimentação infantil como fator da cultura 

regional. A partir deste, observou-se a relação do fenômeno com as categorias e 

subcategorias, dentro do modelo paradigmático que representa a teoria substantiva. O 

fenômeno central: foi explicado como tendo a condição causal reconhecendo a importância 

do aleitamento artificial. A condição interveniente, que colabora para ocorrência do 

fenômeno central foi adotando o mingau como um símbolo da alimentação básica para a 

criança. O contexto foi permeado por podendo assumir os vários papéis de ser mulher ao 

utilizar mamadeira. A conseqüência que resulta do fenômeno foi tornando a cultura uma 

dimensão importante para a criança e mãe e tendo como estratégia de interação, de que 

amamentando resulta em interação entre mãe e filho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Da base 

de dados emergiu que o leite é fraco, confirmado no artigo original com simbolismo do 

mingau. Diante da necessidade de estudos que explicassem como significados interferem na 



escolha em amamentar ou não a pesquisa com crianças procurou compreender este cenário 

por meio da teoria substantiva. Geralmente, as crianças são excluídas de atividades que 

abordem amamentação, por isso simbolizaram apenas a observação da cultura. Intervir nesta 

realidade emerge como prioritário, pois elas serão mães e pais. A prática do profissional não 

pode ser apenas biologicista, mas centrada no compartilhamento de saberes, experiências e 

vivências com todos os atores protagonistas do processo da amamentação. 

DESCRITORES: Aleitamento Materno. Pesquisa Qualitativa. Criança. Cultura. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Breastfeeding is a social act, permeated by symbols that influence positively or not, which 

may be perceived by human beings, during the stages of life from childhood. To identify the 

scientific evidence about the symbolism of breastfeeding in scientific journals and understand 

the symbolism of breastfeeding among students from the process of interaction between 

family and society. METHODS: The article by integrative review was conducted by the 

following question: how the symbolism of breastfeeding emerges from scientific publications 

in the database? The bases were PubMed, SciELO, MEDLINE, LILACS and the descriptor 

Breast Feeding crossed with key words: Qualitative research, Meanings, and Symbolism 

Symbolic Interactionism. Were included: publications from 1999 to 2009, in Portuguese, 

English and Spanish, available in full format and unveil meanings of breastfeeding. The 

original article was a descriptive, exploratory qualitative held at Public School Municipal 

Elementary School in the municipality of Caruaru-PE. The total number of participants were 

twelve children, established by the criterion of theoretical saturation, ranging in age from 

eight to ten years. The techniques for gathering information was the design and history. The 

speeches from history, were analyzed by its methodological Grounded Theory and interpreted 

according to the theory of Symbolic Interactionism. The study was approved by the Ethics in 

Research of Hospital Agamenon. RESULTS: The integrative review amounted to 15 articles, 

revealing that the symbols are presented related to women and children, not showing the other 

actors and issues related to breastfeeding. The original article appeared the central 

phenomenon expressing infant feeding as a factor of regional culture. From this, we observed 

the phenomenon with respect to the categories and subcategories within the paradigm model 

that represents a substantive theory. The central phenomenon: it was explained as having a 

causal condition recognizing the importance of artificial feeding. The condition involved, 

which contributes to the occurrence of central phenomenon was taking porridge as a symbol 

of the basic food for the child. The context was permeated by and may take the various roles 

of being a woman to use a bottle. The consequence is clear that the phenomenon was making 

culture an important dimension to the child and mother and with a strategy of interaction that 

breastfeeding results in interaction between mother and child. CONCLUSION: The database 

has emerged as the milk is low, confirming the original article with the symbolism of 

porridge. Faced with the need for studies that explain how meanings interfere in the choice to 

breastfeed or not the research with children, we understand this scene through substantive 

theory. Generally, children are excluded from activities that address breastfeeding, it 



symbolized by the observation of the culture. Intervene in this reality emerges as a priority 

because they are mothers and fathers. The practice of professional can not only biological, but 

focused on sharing knowledge, experiences and experiences with all key actors of the process 

of breastfeeding. 

DESCRIPTORS: Breast Feeding. Qualitative Research. Child. Culture. Nursing. 
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Criança com mamadeira no berço 
Menina, 9 anos 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 



 

Este estudo surgiu a partir de minha vivência enquanto enfermeira da Estratégia de 

Saúde da Família e de uma Unidade de Pediatria. Presenciei inúmeros casos cuja 

amamentação não era bem sucedida. Para alguns, bastava o conhecimento técnico e científico 

do manejo para solucionar os problemas. Porém, havia situações que mesmo sem presença de 

fissuras, ou apresentando boa pega a mãe optava por ofertar o aleitamento artificial. Isto me 

intrigava, fazendo-me traçar estratégias como: estabelecer palestras antes das consultas de 

pré-natal, puericultura e no grupo de gestante na atenção básica. Também realizava atividades 

educativas no hospital, de forma individual. 

Durante este período, identifiquei que estas mulheres relataram muitas dúvidas, 

situações familiares e sociais que influenciavam o seu processo de amamentação. Percebi que 

somente as palestras não iriam mais atender às necessidades delas. O que fazer? Este 

questionamento tornou-se constante na rotina de trabalho, então fui buscar na literatura as 

respostas. 

Após participar de um processo seletivo, fui trabalhar como docente na Faculdade da 

Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES).  O ambiente acadêmico era um sonho 

antigo da graduação. Continuei a pesquisar, mas senti necessidade de ser orientada. Procurei 

pela Profa. Dra. Cleide Maria Pontes, antes da seleção do mestrado, por reconhecer seu 

trabalho e sua linha de pesquisa que focavam como tema: a amamentação. Precisava 

compreender o que realmente estava acontecendo, e com a posterior aprovação no Programa 

de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, isto poderia ser investigado. Como 

a professora me acolheu, passo agora para a primeira pessoa do plural por considerar que esta 

construção foi nossa. 

As evidências científicas nos preocupavam. A pesquisa realizada pelo Ministério da 

Saúde, em 2008, mostrou que as taxas de amamentação e principalmente as de amamentação 

exclusiva estão abaixo do recomendado. Em Recife, Pernambuco, como referência, observa-

se que a prevalência da amamentação exclusiva, nas crianças menores de seis meses, foi de 

38,2% e ao confrontar com o quadro de classificação da Organização Mundial de Saúde, este 

resultado foi considerado ruim, por encontrar-se entre 12–49% (BRASIL, 2009). 

Mas, as publicações também revelaram que amamentar é uma prática complexa, uma 

ação influenciada por vários fatores, não só os biológicos, mas os sociais, culturais e 

psicológicos (ARAÚJO; LACERDA, 2008; MOREIRA; LOPES, 2007). Neste contexto, 

enfatizou-se a mulher, a avó e o pai. Assim, surgiu a necessidade de entender como era a 

percepção da criança em idade escolar, devido à carência de estudos com este público. Afinal, 
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a criança também pode ser influenciada, uma vez que faz parte do processo familiar, social e 

cultural. 

Portanto, a abordagem qualitativa foi escolhida para possibilitar aprofundar os 

significados, valorizando as crenças e valores locais (MINAYO, 2007). Como os sujeitos 

foram crianças, optamos por realizar uma coleta lúdica. A técnica foi adaptada de Walter 

Trinca (TRINCA, 1989). Ancoramos a pesquisa no Interacionismo Simbólico e tivemos como 

marco metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados. 

Ao iniciar o planejamento da pesquisa, elaboramos a seguinte questão condutora: 

Como a criança em idade escolar percebe simbolicamente os significados da amamentação? A 

partir desta questão, surgiu o objetivo: Compreender o simbolismo da amamentação entre 

escolares advindos do seu processo interativo entre família e sociedade. 

Em atenção ao formato preconizado pelo Programa de Pós-Gradução em Saúde da 

Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco esta dissertação foi 

estruturada em quatro capítulos, com apresentação de dois artigos a serem publicados. Sendo 

uma revisão integrativa e um artigo original. 

O primeiro capítulo refere-se ao referencial teórico. Nele apresentamos a Teoria do 

Interacionismo Simbólico e como esta explica o processo de construção dos significados e 

símbolos, e a partir desta, compreender os símbolos e significados da amamentação para a 

sociedade.  

O segundo capítulo diz respeito ao do caminho metodológico percorrido na construção 

dos dois artigos e descrito em detalhes, possibilitando maior compreensão da Prática Baseada 

em Evidência, da Teoria Fundamentada nos Dados e como esta última contribuiu para revelar 

as categorias e o fenômeno central. 

O terceiro capítulo refere-se ao artigo de revisão: “O SIMBOLISMO DA 

AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA”, a ser enviado para a Revista de 

Enfermagem do Nordeste. Teve como objetivo identificar as evidências científicas sobre o 

simbolismo da amamentação nas publicações científicas. Resultando em quinze artigos que 

foram criteriosamente selecionados, obedecendo critérios de elegibilidade e realizando 

integração entre os conteúdos dos mesmos e que desvelaram-se os diversos significados da 

amamentação. 

O quarto capítulo é o segundo artigo intitulado como: “SIMBOLISMO DA 

AMAMENTAÇÃO: EXPRESSÃO DA CULTURA LOCAL”, a ser enviado para a Revista 

Latino-Americana de Enfermagem. Teve como objetivo compreender o simbolismo da 

amamentação entre escolares advindos do processo interativo entre família e sociedade. Este 
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artigo nos convida a conhecer e compreender como a amamentação e a alimentação estão 

ligadas à cultura local. As subcategorias e categorias que afloraram foram descritas em um 

modelo teórico, a teoria substantiva, e nos remete à reflexão e compreensão de como 

amamentar ou ofertar o “mingau” é influenciado pela cultura. 

Desta forma, procurando responder as perguntas condutoras, buscamos a Prática 

Baseada em Evidências para o artigo de revisão e a Teoria Fundamenta nos Dados para o 

original. Assim, possibilitamos a construção de uma teoria substantiva, surgida das 

codificações realizadas durante a análise dos dados. Este processo dinâmico de idas e vindas 

foi o que conduziu a construção do conhecimento, permitindo sair do raciocínio e discurso 

biologicista para um olhar amplo de valorização sócio-cultural.  
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Mãe ofertando o mingau 
Menino, 8 anos 

 

 

2 CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 



 

O Interacionismo Simbólico teve influência de filósofos como Dewey, Peirce e James. 

Esta teoria foi desenvolvida principalmente por George Hebert Mead, também filósofo e 

professor da Escola de Chicago. Mead foi considerado um inspirador do Interacionismo 

Simbólico, pois valorizava a influência dos símbolos para as pessoas durante suas aulas. Em 

estudos sobre os atos sociais e a conduta humana, ele percebeu como esta poderia ser 

compreendida por meio da interação social entre os indivíduos, mas foi seu aluno Herbert 

Blumer quem primeiro denominou de Interacionismo Simbólico a esta abordagem (ARAÚJO; 

OLIVEIRA; FERNANDES, 2005; COULON, 1995).  

A fundamentação desta Teoria foi centrada em três premissas básicas: o ser humano 

age em relação às coisas baseado no significado que estas têm para ele; os significados 

surgem a partir da interação social; estes significados são manipulados e modificados por 

meio do processo de interpretação (BLUMER, 1969). 

Neste sentido, a teoria possui como uma das características descrever o 

comportamento humano priorizando o ato social, estudando interações interindividuais e as 

atividades interpretativas (AKSAN et al., 2009). Os seus conceitos centrais são a mente (self), 

os símbolos e a linguagem. A mente (self) é o reconhecimento de seus próprios conceitos e 

dos conceitos das outras pessoas. Tem como componente o EU, que representa a busca do 

agir espontâneo e impulsivo e o MIM, que está relacionado à atitude organizada 

(CARVALHO et al., 2007) 

Assim, percebe-se que a interação só pode ser construída socialmente e por isso 

depende de outras pessoas. Esta teoria possui uma perspectiva baseada na convivência entre 

os indivíduos. Desta relação social, os símbolos e os significados surgem dos resultados da 

observação e interpretação do indivíduo. O instrumento que ordena essa experiência 

interpretativa é a linguagem. Estas interações sociais entre os vários significados fazem com 

que o homem possua o controle, a direção e a manipulação da sua própria vida (CARVALHO 

et al., 2007; LEDESMA-DELGADO; MENDES, 2009; REIS, 2005). 

Ao ter esse controle, o homem torna-se ator social de sua própria vida por meio da 

interação com a família, comunidade e com o mundo de acordo com seu cotidiano. As 

proposições teóricas formam-se a partir da interação com as pessoas dentro da sociedade. O 

modo como o mundo é visto e interpretado gera os símbolos e os significados que se atribuirá 

à realidade (LOPES; JORGE, 2005). 

Esta reflexão também foi estudada por Vigotski ao relatar que a palavra sem o seu 

significado, não é palavra. A atribuição de significado, com base na experiência social 
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permite a reflexão. Dar significado é uma particularidade do ser humano, pois ele é um ser 

histórico, social e cultural, ou seja, decorre da história da própria humanidade (FERNANDES, 

2006; VIGOTSKI, 1996; ZANELLA, 2004). Então teremos que estes significados, estarão 

associados a este contexto e por isso para estudar o homem é necessário não só a busca dos 

significados, mas compreender o meio no qual está inserido. 

Na busca desta compreensão, Mead e Vygotsky procuraram entender o pensamento, a 

consciência e a ação dos sujeitos a partir da análise das significações sociais contextualizadas 

(SANT’ANA, 2007). O indivíduo só existe se houver este contexto social, para influenciar a 

ação concreta de homens que se organizaram coletivamente (ZANELLA, 2004). 

E analisando o contexto da amamentação, inicia-se com a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que a criança deve ser amamentada exclusivamente 

até os seis meses de vida e a partir daí, ser ofertado outros alimentos e continuar sendo 

amamentada até os dois anos de idade ou mais. No momento que a criança está sendo 

amamentada e ocorre a introdução de qualquer alimento na dieta da criança inicia-se o 

desmame (WHO, 2009). Regionalizando este fenômeno para o Brasil, conforme o Ministério 

da Saúde, em 2008, observou-se que as taxas de amamentação e principalmente as de 

amamentação exclusiva estavam abaixo do recomendado (BRASIL, 2009). 

Esta orientação é alicerçada nos benefícios do leite materno e da amamentação para a 

criança, protegendo-a contra infecções gastrintestinais e respiratórias, promovendo menores 

níveis pressóricos e de colesterol, melhorando o desempenho relativo à inteligência e 

auxiliando a formação do vínculo afetivo mãe-filho (SILVEIRA; LAMOUNIER, 2006; 

TOMA; REA, 2008) e para a mãe, menor probabilidade de desenvolver câncer de mama, de 

ovário e de ter fraturas por osteoporose (REA, 2004).  

Estes alicerces baseiam-se na ação biológica. Em uma metassíntese, analisando 15 

artigos qualitativos sobre amamentação, observou-se que o ato de amamentar não é apenas 

uma prática biológica, mas também social, sensorial e perceptiva. Nos estudos avaliados, 

houve a descrição do sentimento de incerteza e de dificuldades relacionadas a este ato que 

pode influenciar na adesão à amamentação (NELSON, 2006). Por isso, buscar estes 

significados e a sua contextualização histórica proporciona a compreensão de uma complexa 

rede que influencia as ações e os comportamentos de pessoas em determinado tempo e local.  

Em trabalhos qualitativos, que envolviam mães na fase de realização do aleitamento 

materno, a amamentação possuiu uma teia de significados como: amor, carinho, evita 

doenças, provoca dor e leite fraco. Também houve relatos de insensibilidade dos profissionais 
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e a pressão dos familiares influenciando esta prática (MACHADO; BOSI, 2008; OSÓRIO; 

QUEIROZ, 2007). Na Suécia, mesmo com uma alta freqüência de amamentação, esta ação é 

justificada e relacionada ao fato da mulher ser uma “boa mãe” (FLACKING; EWALD; 

STARRIN, 2007). 

Em estudo realizado com mães brasileiras, cujos filhos encontravam-se no cuidado 

canguru referiram que a amamentação significava para elas: “mãe boa”, “mãe perfeita”, 

“amor de mãe” e “carinho materno” (JAVORSKI et al., 2004). 

Mães de bebês prematuros perceberam na amamentação uma forma de desempenhar o 

seu papel de mãe, já que se encontravam angustiadas em ter seu filho internado em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Para elas, ofertar o leite materno, mesmo por meio da 

ordenha, significa “ser mãe” (SWEET, 2008), ou seja, ela estaria realmente desempenhando a 

sua maternidade. 

Para as mulheres que amamentaram seus filhos até os seis meses de idade (exclusivo 

ou misto), os significados foram: amamentar é o melhor para o bebê, amamentar ajuda o 

corpo a voltar ao normal, a criança só chora quando está com fome e o leite é insuficiente. 

Neste último, elas se referiam ao possível motivo de outras mães não amamentarem por 

questões relacionadas à pouca produção do leite materno (MARQUES; COTTA; ARAÚJO, 

2009). 

As mães adolescentes referiram que a amamentação é importante para a saúde da 

criança e a facilidade de administrá-lo ajudava no seu dia a dia, uma vez que não precisam 

preparar o leite de madrugada (WAMBACH, COHEN, 2009). 

Já as puérperas relataram que seu desejo de amamentar surgiu durante a gestação. 

Apesar do cansaço da prática, estavam felizes com a ação. Elas também baseiam sua ação no 

aspecto biológico, valorizando a saúde da criança (CATAFESTA et al., 2009). 

Mães na África acreditam que a amamentação transmite a sua própria personalidade e 

que é uma continuação do ciclo reprodutivo. Elas não delegam a amamentação a uma ama de 

leite. Consequentemente a este ato, as crianças adquirem a responsabilidade de que cuidar da 

família ao tornarem adultas (HOFMANN et al., 2009). 

Também há relato sobre o manejo da ordenha, considerado um processo doloroso por 

mulheres que apresentaram fissura. As mães que o realizavam justificavam o ato importante 

por oportunizar a oferta do leite materno como alimento à criança. A ordenha pode 

representar a amamentar ou alimentar e mulher interpreta que amamentar é um dever moral, é 

o mesmo que ser uma “boa mãe” (JOHNSON et al., 2009). 
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Assim, as questões sociais e os significados da amamentação para a mulher 

influenciam sua opção em amamentar. Este ato é mais do que uma ação biológica, é um 

fenômeno sociocultural condicionado (SOUZA; SOUZA; TOCANTINS, 2009) tanto aos 

aspectos históricos locais quanto da cultura de cada região. 

Para as avós, quando se refere a sua própria experiência de amamentar, elas relataram 

o mesmo que as mães e esta experiência pode influenciar positivamente ou negativamente na 

indicação deste ato para suas filhas e noras (SUSIN; GIUGLIANE; KUMMER, 2005; 

TEIXEIRA et al., 2006). 

Com relação aos pais, os significados da amamentação estão direcionados à saúde da 

criança, economia financeira do pai, responsabilidade apenas da mulher e visualizando 

somente os aspectos biológicos (PONTES; ALEXANDRINO; OSÓRIO, 2008). 

O que a amamentação significa para a avó e para o pai, e como é trabalhada em sua 

promoção, pode influenciar o significado de amamentação que a mãe terá, por meio dessa 

interação social mediada pela mente (self), símbolo e linguagem. Deve-se considerar que este 

ato é social e não apenas biológico. O significado trocado entre avós e pais pode influenciar a 

mãe na decisão por amamentar (BARONA; ESCRIBÁ; FERRERO, 2009). 

Em uma pesquisa qualitativa, ao trabalhar a representação do ser mãe para crianças da 

faixa etária de 8 a 10 anos, surgiu a associação deste papel ao ato de amamentar. As crianças 

justificaram esta prática enfatizando os aspectos biológicos dela (SAMPAIO; SANTOS; 

SILVA, 2008). 

Já em uma pesquisa quantitativa, meninas em idade escolar, quando questionadas 

sobre como era sua experiência de brincar com boneca, a maioria respondeu que ofertava a 

mamadeira (NAKAMURA et al., 2003). A mamadeira surge como um símbolo da 

alimentação infantil, uma vez que isto lhes é apresentado ao longo das interações sociais 

durante suas histórias de vida. 

O significado da amamentação, para os profissionais de saúde envolvidos com a 

promoção e apoio desta prática, encontra-se associado ao ato biológico. Nas orientações às 

mulheres são valorizadas as vantagens à saúde da criança, às questões econômicas e a 

obrigação da mulher em amamentar (MARQUES et al., 2009). 

Esta visão, de valorizar o biológico, foi reforçada durante anos pelas propagandas do 

Ministério da Saúde no Brasil, com o uso de frases “chaves” como: “boas mães amamentam”, 

“doando amor” e “amamentação é natural” (REZENDE; SAWAIA; PADILHA, 2002).  

Neste contexto, podemos considerar que os profissionais de saúde são responsáveis em 

operacionalizar ações, porém em estudos, as mulheres expõem sua insatisfação com o apoio 
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recebido (BOSI; MACHADO, 2005). Afinal a amamentação não é uma ação isolada. É uma 

prática complexa, que não se resume apenas aos aspectos biológicos. É um ato social que 

depende do período histórico, fatores sociais, culturais e psicológicos (ARAÚJO et al., 2008; 

MOREIRA; LOPES, 2007). 

Historicamente, nos século XVII e XVIII as mulheres não amamentavam, pois  

acreditavam que esta prática extraía de seu corpo o sulco da beleza feminina, significando a 

juventude. Por isso, os filhos eram aleitados pelas amas de leite que atribuíam ao amementar a 

transmissão de afeto e amor. Então elas acabavam alimentando estas crianças com leite de 

vaca utilizando chifres de boi furados para não ter contato físico, pele a pele (ALMEIDA; 

NOVAK, 2004; CARVALHO; CLEMENTINO; PINHO, 2008; MOREIRA; LOPES, 2007). 

Assim, muitas vezes, as crianças não eram amamentadas, nem por suas mães e nem pelas 

amas de leite, uma vez que amamentar influenciava a beleza e estava associado ao amor de 

mãe. 

Além disso, no Brasil, neste mesmo período, as condições de higiene eram precárias e 

havia uma crença de que a criança ao morrer tornava-se anjo, sendo um conforto para a 

família. Isto fazia com que a prática do desmame precoce fosse uma realidade, aumentando os 

índices de mortalidade infantil (ALMEIDA; NOVAK, 2004; MOREIRA; LOPES, 2007).  

No século XX com as publicações de que a amamentação protege contra morbidade e 

mortalidade infantil iniciou-se as propostas de programas políticos para favorecer a prática da 

amamentação. Criou-se a licença maternidade e foram instituídos programas como: Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno – PNIAN, o Programa de Assistência Integral 

a Saúde da Mulher e da Criança – PAISM e PAISC na década de 1980. Também foram 

implementadas ações como: o Hospital Amigo da Criança e o Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes na década de 1990. Em 1995 foi criado o 

Programa de Treinamento Aconselhamento em Amamentação. Em 1999 surgiu no Rio de 

Janeiro a iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e em 2000 foi publicada a 

portaria que regulamenta o Método Mãe Canguru (MOREIRA; LOPES, 2007). 

As ações de educação em saúde relacionada à amamentação foram, geralmente, 

direcionadas à mulher e ocorreram em serviços de saúde. Estudos mostram que as estratégias 

utilizadas eram criativas, porém apoiadas na prática do modelo biomédico (OSÓRIO; 

QUEIROZ, 2007). A valorização do ato como biológico reforça o significado de amamentar 

para a saúde da criança.  

Assim, estes significados construídos pela sociedade sobre amamentação foram de 

acordo com o simbolismo adquirido socialmente e historicamente, por meio da interação entre 
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familiares, comunidade e profissionais. Neste sentido, amamentar ou não é uma decisão que 

se baseia na história de vida, nas crenças, na opinião de outras pessoas, na presença ou 

ausência de apoio.  

Neste contexto encontra-se a criança que cresce e apreende o que lhe é apresentado 

pelos seus familiares, no ambiente escolar, na comunidade ou mesmo participando das 

atividades educativas e palestras de profissionais de saúde. 

O raciocínio prático da criança apresenta semelhança com o pensamento do adulto, 

conforme Vigotski, psicólogo, filósofo e estudioso do desenvolvimento humano. Para ele 

experiência social ocorre por meio do processo de imitação; a criança imita o adulto, adquire 

o princípio envolvido numa atividade particular, resultando na cristalização de um esquema, 

uma ação definida. Esses modelos representam esquemas apreendidos. A criança, à medida 

que se torna mais experiente, adquire um número cada vez maior de modelos. A partir da 

linguagem, a criança torna-se tanto sujeito como objeto de seu próprio comportamento 

(VIGOTSKI, 1996). 

A criança em idade escolar, conforme Jean Piaget, encontra-se no período das 

operações concretas. Para este estudioso, o desenvolvimento cognitivo das crianças é dividido 

em sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais: 

• Período sensório-motor o bebê efetua construções a partir das percepções e 

movimentos, por meio da coordenação sensorial e motora das ações (PIAGET; 

INHELDER, 1974).  

• Pré-operatório a criança começa a diferenciar sujeito e objeto, na ação atual 

vivenciada. Com a linguagem as ações simples se sobrepõem. A criança que até este 

momento apresentou egocentrismo (percebe-se como centro do universo), passa a 

descentralizar (percebe o meio ao seu redor) gradativamente as ações (PIAGET, 

2002).  

• Operações concretas a criança apresenta interiorização direta e rápida das operações 

lógicas e espaciais. As ações são interiorizadas e conceitualizadas devido o progresso 

de sua coordenação (PIAGET; INHELDER, 1974; PIAGET, 2002). 

• Operações formais o sujeito liberta-se do concreto e situa o real num conjunto de 

transformações possíveis (PIAGET; INHELDER, 1974). 

Piaget também apresentou a linguagem como fundamental para o processo de 

comunicação do pensamento para as crianças, por permitir sua interação com o mundo 

(PIAGET, 1956). 
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As crianças são atores sociais, pois participam das trocas, das interações, dos 

processos e contribuem para transformar a sociedade. A sociologia da infância mostra a 

criança num contexto de interação com os jovens, adultos e velhos, indo além do ser apenas 

uma promessa para o futuro (SILVA; RAITZ; FERREIRA, 2009) 

Se o conhecimento da criança é construído por meio da interação social, temos que 

esta interação será influenciada por símbolos e significados, e consequentemente, atuarão no 

comportamento da criança. 

A teoria do Interacionismo Simbólico, por considerar o homem como ser social, 

auxilia a compreender a experiência da criança por meio da interação criança-contexto social 

e a produção de sentidos e práticas discursivas. Ao valorizar a linguagem desta criança, 

utilizando o lúdico, surge a oportunidade de identificar seu agir simbólico, porém exige-se um 

olhar para todo o conjunto: comunicação verbal e a não-verbal como gestos, expressões 

faciais e significados destas interações (CASTRO; SILVA; RIBEIRO, 2004). O simbolismo 

surge desta comunicação, produzindo o ato social (NELSON, 2006). Interagindo ludicamente, 

a criança favorece o aprendizado, o desenvolvimento e o seu crescimento (RAVELLI; 

MOTTA, 2006). Brincar é uma atividade necessária para a criança e para o seu 

desenvolvimento, ela está sempre brincando por ser um ser lúdico (MOLINA; SOUZA; 

BATISTA, 2008; PEREIRA; AMPARO; ALMEIDA, 2006; POLETTO, 2005). 

Então buscar significados da amamentação para crianças em idade escolar foi possível 

ao utilizar mecanismos metodológicos que respeitam seu desenvolvimento cognitivo e a sua 

necessidade de interagir por meio da brincadeira e do lúdico. Afinal, ela também é um ser 

social, que utiliza a linguagem para comunicar-se e também por apreender os comportamentos 

dos adultos ao seu redor, pelo processo de imitação. 
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3 CAPÍTULO 2 – CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

 



 

 Neste capítulo será descrito o caminho metodológico percorrido nos dois artigos: 

“SIMBOLISMO DA AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA” (primeiro 

artigo) e “SIMBOLISMO DA AMAMENTAÇÃO: EXPRESSÃO DA CULTURA 

REGIONAL” (segundo artigo). 

 

3.1 Primeiro artigo 

 

3.1.1 Tipo de Estudo 

 

A revisão integrativa foi escolhida por permitir delimitar um determinado tema de 

forma organizada, ampla e que permitiu investigar minuciosamente o tema escolhido 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Este estudo buscou-se identificar as evidências 

dos simbolismos da amamentação nas bases de dados utilizando a prática baseada em 

evidências científicas. 

O movimento da prática baseada em evidências começou a ser discutido com maior 

frequencia a partir de 1990 no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. No Brasil, iniciou-se 

com a medicina baseada em evidências e logo depois surgiu a prática baseada em evidências 

para enfermagem, que diz respeito a tomada de decisão sobre a assistência a partir de 

pesquisas e informações advindas das publicações científicas (GALVÃO; SAWADA; 

MENDES, 2003). 

A prática baseada em evidências utiliza resultados de pesquisa junto à assistência 

prestada nos diversos níveis de atenção. Ela reforça a importância da pesquisa a prática clínica 

diária (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008) 

Vários são os métodos utilizados na prática baseada em evidências. A escolha da 

técnica de revisão dependerá do foco de interesse do pesquisador. Tem-se as revisões 

sistemáticas, meta-análise, metassíntese e integrativa. A revisão sistemática é previamente 

planejada e organizada a partir de estudos originais, objetivando sintetizar e interpreta os 

resultados (MEDINA; PAILAQUILÉN, 2010). 

A meta-análise é uma revisão sistemática com análise estatística (SOUSA; RIBEIRO, 

2009). Já a metassíntese é uma síntese de estudos qualitativos (SPADACIO et al., 2010). A 

revisão integrativa também segue planejamento, é a mais ampla e permite que vários tipos de 

publicações (experimentais ou não) sejam incluídas como artigos originais, dissertações, 

teses, capítulos de livro, revisão teórica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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3.1.2 Coleta de Dados 

 

Após a identificação do tema, o estudo foi conduzido pela pergunta: como o 

simbolismo da amamentação emerge das publicações científicas nas bases de dados? Em 

seguida foram definidos os critérios de inclusão dos artigos: 

� Publicados entre os anos de 1999 e 2009; 

� Publicados em português, inglês e espanhol; 

� Estar disponível em formato completo na base de dados; 

� Revelar significados do aleitamento materno.  

As bases de dados pesquisadas foram: PUBMED (U.S. National Library of Medicine 

National Institutes of Health), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) e LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

O descritor empregado foi Breast Feeding contemplado na Biblioteca Virtual em 

Saúde - Descritores em Ciências da Saúde e as palavras chave: Qualitative research, 

Meanings, Symbolic Interactionism e Symbolism. As estratégias realizadas possibilitaram 

realizar sistematicamente as mesmas etapas em cada base de dados e foram divididas em sete 

passos. Primeiro cada descritor e palavra chave foi utilizado isoladamente, representado pelos 

passos de um a três. Em seguida, o descritor Breast Feeding foi cruzado com cada palavra 

chave: Qualitative research, Meanings, Symbolic Interactionism e Symbolism, que são 

descritos como passos de quatro a sete.  Assim surgiu uma coleta ampla como mostra o 

quadro a seguir: 
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Durante a coleta, quando o artigo era selecionado, iniciava-se a leitura do título e do 

resumo com o objetivo de identificar significados do aleitamento  materno. Cada artigo só foi 

contabilizado uma vez, não sendo admitido duplicidade. Em seguida, examinava-se o ano, a 

língua e a disponibilidade em formato completo. Depois, era realizada a leitura de todo artigo 

para extração dos dados necessários para a revisão integrativa. A coleta resultou em uma 

amostra final de 15 artigos. O instrumento utilizado para a coleta de dados dos artigos foi 

adaptado da Public Health que é um questionário contendo 10 questões abertas (PUBLIC 

HEALTH RESOURCE UNIT, 2006).  

  

Quadro 2  Totalização dos artigos completos de 1999 à 2009. 

Base de Dados Artigos disponíveis no formato completo 

Total Repetidas em outras 

bases de dados 

Resultado sem 

repetição 

PUBMED 04 00 04 

MEDLINE 01 00 01 

SCIELO 16 06 10 

LILACS 18 18 00 

TOTAL 15 

 

 

3.1.3 Análise e Interpretação dos Dados 

 

Para analisar os artigos, foi construído um quadro com a síntese de estudos para 

evidenciar os simbolismos da amamentação nas publicações de 1999 a 2009, possibilitando a 

avaliação e comparação dos estudos. As variáveis contempladas foram: primeiro autor, ano, 

título, objetivo, referencial teórico, significados da amamentação e conclusão. 

 

3.2 Segundo artigo 

 

3.2.1 Caracterização do Estudo 

 

 Este estudo foi descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, centrado em 

pesquisar fenômeno, que não pode ser quantificado, as crenças e valores, aprofundando-se nos 
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significados das ações (MINAYO, 2007). Além disso, permitiu trabalhar com as concepções 

das Ciências Sociais no intuito de compreender a relação e o significado que o fenômeno tem 

na vida das pessoas (TURATO, 2005). Nesta pesquisa o fenômeno foi o processo da 

amamentação a partir da percepção de crianças na idade escolar.  

 

3.2.2 Cenário do Estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido na Escola Municipal Professor Luiz Pessoa situada à rua 

Dona Ana Rosa, s/n. Bairro Rosanópolis, em Caruaru-PE. Esta instituição atende 1490 

crianças e adolescentes do ensino fundamental I e II. A escola recebe crianças e adolescentes 

dos bairros Vassoural, Santa Rosa, Rosanópolis, Agamenon Magalhães, Comunidade 

Bonanza e do Sítio Campo Novo, estas duas últimas localidades com condição sócio 

econômica baixa. Também acolhe crianças e adolescentes que se encontravam em situação de 

risco e incluídos no programa social Mansão da Vida1. 

 A escola possui 16 salas de aula dividas entre térreo e primeiro andar, secretaria, sala 

de professores, sala da diretoria, biblioteca, auditório, quadra para esportes, área de recreação 

e lanche. Apesar de existirem diversos quadros de avisos em várias de suas dependências, não 

foi observado nenhuma imagem ou material educativo referente à amamentação durante o 

período de coleta. 

  

3.2.3 Participantes do Estudo 

 

 Os participantes foram os escolares na faixa etária de 8 a 10 anos de idade, que 

encontravam-se devidamente matriculados na referida escola, totalizando 12 crianças, oito do 

sexo masculino (representados pela sigla MO) e quatro do sexo feminino (representadas pela 

sigla MA). A sequência da entrevista gerou um novo código a ser adicionado à sigla, ficando 

MO1, MA2 e assim por diante. 

A amostra foi determinada pelo critério de saturação que ocorreu quando a coleta de 

dados novos não revelou novas propriedades ou não fez surgir novas categorias (FLICK, 

2009) para significados relacionados à amamentação para o escolar. 

                                                           
1
 A Fundação Mansão da Vida é um abrigo institucional para crianças e adolescentes que encontram-se sob risco, 

possui projeto político-pedagógico, normatizado pelas Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes conforme a Política Nacional de Assistência Social (CNAS, 2008). 
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O motivo da escolha por esta faixa etária foi determinado pelo fato de que a partir dos 

7 ou 8 anos a criança desenvolve suas próprias idéias e sabe diferenciá-las das idéias de outras 

pessoas (MOREIRA; DUPAS, 2003), sendo capaz de identificar os conceitos próprios e os 

influenciados pelo meio. 

 

3.2.4 Coleta das Informações 

 

 As informações foram obtidas por meio da relação desenho-história. Esta técnica foi 

adaptada de Trinca, que trabalha os desenhos-histórias como instrumento de investigação 

(TRINCA, 1989). A história permite que o escolar lembre-se de sua experiência, favorecendo 

a cadeia de acontecimentos da vida social (JOYCHELOVITCH; BAUER, 2002). 

Também foram realizadas observações que ficaram registradas no diário de campo. A 

observação participante auxiliou a pesquisadora a entender a realidade dos atores sociais 

(MINAYO, 2007). Para melhor compreensão do caminho metodológico, a pesquisa foi 

realizada em três etapas, sendo importantes por adaptarem-se à realidade da criança escolar. 

 

ETAPA 1: CONHECENDO O CONTEXTO ESCOLAR 

 

Com o apoio da diretora, supervisoras e professoras da escola as mães foram 

convidadas para conhecer a pesquisadora e o estudo. Neste momento o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) foi lido na íntegra, aquelas que permitiram a 

participação das crianças realizaram sua assinatura.  

Após o consentimento das mães a pesquisadora participou de momentos de interação 

com os escolares: em apresentação de datas comemorativas, oficinas e brincadeiras. Estes 

encontros foram importantes, pois a entrada no campo permitiu a aproximação com os 

participantes da pesquisa, promovendo relação de respeito e promovendo a compreensão do 

campo (MINAYO, 2007). Totalizaram seis encontros antes do início da coleta de dados. 

A pesquisadora foi apresentada pela professora, como uma pessoa que estava naquele 

ambiente como uma estudante que precisava realizar uma pesquisa. Esta forma de 

apresentação foi escolhida para que a criança não associasse a profissão de enfermagem com 

a injeção, a qual poderia gerar medo. Porém, nos casos de pequenos acidentes dentro da 

escola, não foi negligenciado o cuidado. 

Posteriormente, em horários acordados com a professora e de forma individual, a 

criança era convidada para uma sala onde foi solicitado que ela desenhasse o que quisesse, 
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livremente, sem haver estabelecimento de tema. O calendário e as atividades escolares foram 

respeitados. A criança só foi convidada para a pesquisa quando não havia possibilidade de ser 

prejudicada em suas atividades escolares, como também, ela tinha direito de recusar este 

convite, mesmo sua mãe tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

período da coleta ocorreu de março à maio de 2010. As crianças eram de salas diferentes (2º e 

3º ano), e o espaçamento do período da coleta, bem como o aproveitamento para realizar a 

coleta no dia da assinatura do Termo de Compromisso foram estratégias para minimizar 

possíveis influências de colegas. 

As crianças realizaram a primeira atividade com ansiedade, para saber se estavam 

certas ou erradas. Seu desenho sempre foi elogiado e estimulado, ficando mais tranquilas. Em 

seguida, individualmente, elas contaram a história do desenho. Desta forma, elas habituavam-

se a dinâmica da coleta e a presença do gravador. 

 A importância da metodologia que valoriza o lúdico para a criança, permite que ela 

participe da brincadeira por meio dele, dando-lhe significações. O brincar é uma necessidade 

infantil, a criança não apenas observa, ela interage por meio dele. É o valor lúdico que reforça 

o simbolismo do brinquedo (POLETO, 2005). 

 O meio lúdico utilizado para que a criança descrevesse a sua percepção sobre a 

amamentação foi o desenho. O desenho infantil revela a sua forma de representar o mundo e o 

conhecimento, sendo veículo de expressão da criança, com ele, ela exterioriza sua percepção 

de si, do outro e do mundo (GOLDBERG; YUNES; FREITAS, 2005; GRUBITS, 2003; 

PIRES, 2007), promovendo a representação da realidade e principalmente a relação entre a 

imaginação e a linguagem (ARAÚJO; LACERDA, 2008). 

 

ETAPA 2: REALIZANDO O DESENHO SOBRE AMAMENTAÇÃO. 

  

Neste momento, a criança já estava acostumada com a técnica da coleta de 

informações, e novamente de forma individual, em espaço reservado, lhe foi apresentado uma 

figura de um recém-nascido e sendo-lhe solicitado: “Desenhe para mim, como um bebê bem 

pequeno come?” A figura foi apresentada, pois a criança encontrava-se no período das 

operações concretas2. 

 

                                                           
2
 A criança no período das operações concretas inicia o processo de interiorização e conceitualização, bem como 

o domínio das operações lógicas e espaciais (PIAGET; INHELDER, 1974). 
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ETAPA 3: CONTANDO A HISTÓRIA 

 

Após terminar de desenhar, a criança foi convidada a contar uma história sobre o 

desenho. Neste momento, ela não foi interrompida, a pesquisadora realizou a escuta ativa e 

demonstrou interesse por meio de termos como “hum”, “sim”, “sei” (FLICK, 2009). Os 

relatos foram gravados utilizando-se aparelho gravador e transcritos na íntegra no mesmo dia.  

 

3.2.5 Análise das Informações 

 

As informações provindas das histórias contadas pelas crianças foram analisadas sob a 

ótica da Teoria Fundamentada nos Dados no intuito de compreender o simbolismo da 

amamentação para o escolar. Esta teoria é dividida em etapas, cujos dados foram extraídos 

dos registros, gerando assim a codificação até a formação de uma categoria central ou 

fenômeno central (FLICK, 2009). 

A Grounded Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados foi primeiramente descrita 

por Glaser e Strauss. Ela é considerada uma teoria que deriva de dados, coletados e analisados 

de forma sistemática, oferecendo maior compreensão e entendimento sobre uma ação por 

estar baseada nos dados coletados (GLASER; STRAUSS, 1967). 

 Os métodos utilizados na Teoria Fundamentada nos Dados favoreceram a percepção 

das informações em uma nova perspectiva, permitindo a exploração de idéias, servindo para 

aprender sobre o mundo estudado (CHARMAZ, 2009). 

 A codificação qualitativa é a classificação destes dados, sendo a primeira etapa. Os 

códigos separam os segmentos dos dados, deles surgem termos que dão corpo ao 

desenvolvimento de noções teóricas que viabilizam a interpretação destes (CHARMAZ, 

2009). 

 O processo de codificação é livre e criativo, o pesquisador a qualquer momento pode 

retornar para qualquer etapa. As técnicas e os procedimentos são apenas ferramentas da 

Teoria e não representam a obrigatoriedade da sequência (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 Para a metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados a revisão de literatura não é a 

etapa inicial, pois da coleta surgirá os dados que guiarão o pesquisador na busca de 

embasamento literário (DANTAS et al., 2009). 
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A CODIFICAÇÃO INICIAL 

 

 Neste momento inicial, o pesquisador fixa-se rigorosamente nos dados, codificando 

com palavras que exprimam ação para evitar que se realize a conceituação ou mesmo a 

adoção de alguma teoria existente antes que o trabalho analítico tenha terminado. Estar aberto 

e vislumbrar as várias possibilidades teóricas orienta decisões e definições posteriores das 

categorias conceituais. Para repassar a idéia de ação, utiliza-se o verbo no modo gerúndio 

(CHARMAZ, 2009). 

 Este processo exige a leitura atenta das falas, observando palavra por palavra, frase por 

frase, incidente por incidente. O incidente é a ação contida na frase. Isto gera a reflexão 

inicial. Para cada dado bruto formam-se os códigos preliminares. Esta forma didática 

possibilita uma maior interação entre os dados e o pesquisador (DANTAS et al., 2009). No 

exemplo abaixo, está descrito a transcrição na íntegra da fala da primeira criança entrevistada, 

gerando o dado bruto, e os códigos preliminares. Ao adotar o gerúndio, o dado bruto é 

transformado em ação sem perder seu sentido inicial. 

 

ENTREVISTA DADO BRUTO CÓDIGOS PRELIMINARES 

Era uma vez uma bolsa de 

mingau. Uma bolsa bonita. Eu 

fiz mingau pro neném. Ele 

come mingau. Ele gostou e 

dormiu. Acabou. MO1 

Era uma vez uma bolsa 

de mingau. 

Uma bolsa de mingau 

bonita. 

Eu fiz mingau pro 

neném. 

Ele come mingau. 

Ele gostou e dormiu. 

 

Tendo uma bolsa de mingau 

Falando da bolsa de mingau 

Fazendo mingau para o neném 

Comendo mingau 

Gostando do mingau 

Dormindo após o mingau 

 

 

 

A CODIFICAÇÃO FOCALIZADA 

 

 Nesta etapa, determina-se a adequação dos dados. Exige-se a tomada de decisão por 

parte do pesquisador, em resposta a seguinte questão: quais serão os códigos iniciais que 
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realmente remetem à compreensão analítica de forma que gerem categorias? Os códigos mais 

significativos serão utilizados nesta codificação (CHARMAZ, 2009). 

 Os códigos preliminares são reagrupados e reavaliados para gerar a codificação 

conceitual. Deve-se voltar e reavaliar quais códigos conceituais estão realmente relacionados 

aos objetivos da pesquisa. 

 Por se tratar de um movimento circular, um código preliminar pode tornar-se código 

conceitual, subcategoria ou categoria. Como também uma categoria pode regredir para código 

preliminar ou conceitual (DANTAS et al., 2009). 

 

CÓDIGOS PRELIMINARES CÓDIGOS CONCEITUAIS 

Tendo uma bolsa de mingau 

Falando da bolsa de mingau 

Fazendo mingau para o neném 

Comendo mingau 

Gostando do mingau 

Dormindo após o mingau 

Relatando e tendo uma bolsa de mingau 

Preparando o mingau 

Alimentando-se por meio do mingau 

Gostando de alimentar-se do mingau 

Dormindo após ingerir o mingau 

Tornando a cultura uma dimensão 

importante para a criança 

 

 

A CODIFICAÇÃO AXIAL 

 

 Ao levantar as subcategorias e categorias, elabora-se a relação entre elas, agrupa e 

reagrupa os dados que foram fragmentados durante a codificação inicial. Assim, estes dados 

passam a ter uma nova interpretação e coerência à análise emergente (CHARMAZ, 2009). 

Para possibilitar maior poder explicativo do fenômeno, uma subcategoria responde a uma das 

questões: quando?, Onde?, Por quê?, Quem?, Como?, Com que conseqüências? (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

 A relação entre cada categoria e suas subcategorias foi estabelecida por meio destes 

questionamentos. Após realizar a análise da codificação axial, reduziu-se o número de 

subcategorias e de categorias até chegar no modelo mais aproximado de relação entre a 

categoria e as subcategorias: 
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 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Reconhecendo a importância da 

alimentação artificial 

Adotando o mingau como um símbolo da 

alimentação básica para a criança 

Revelando o leite artificial como um fator que pode 

interferir no crescimento da criança 

Relacionando o ato de brincar com o da alimentação 

como importante para a criança 

Considerando o mingau como fator predisponente ao 

pesadelo 

Revelando a mamadeira e a chupeta como uma 

medida que acalma 

 

Assim, com a definição das categorias e subcategorias, foi estabelecida a codificação 

axial, cuja subcategoria relaciona-se com a categoria que emergiu dos dados coletados e 

representados de forma gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama da Categoria I: Reconhecendo a importância do aleitamento 

artificial 

 

 Neste exemplo, as subcategorias que emergiram dos dados apresentam-se 

correlacionadas com a categoria reconhecendo a importância do aleitamento artificial. 

RREECCOONNHHEECCEENNDDOO  AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  

AALLIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  AARRTTIIFFIICCIIAALL  

Adotando o mingau como 

um símbolo da 

alimentação básica para a 

criança 

Revelando o leite artificial 

como um fator que pode 

interferir no crescimento 

da criança 

Relacionando o ato de 

brincar com o da 

alimentação como 

importante para a criança 

Considerando o mingau 

como fator predisponente 

ao pesadelo 

Revelando a mamadeira e 

a chupeta como medidas 

que acalmam 
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Adotando o mingau como um símbolo da alimentação básica para a criança representa uma 

condição para que a categoria reconhecendo a importância da alimentação artificial exista. 

Desta forma, este processo de compreensão do significado da amamentação é refletido. 

Porém, é necessário que esta compreensão seja ampla e do fenômeno central.  

 

CODIFICAÇÃO SELETIVA 

  

Nesta codificação refina-se as subcategorias e categorias, integrando-as, revelando a 

teoria. A abstração faz com que o pesquisador encontre por meio dos produtos de análise, e 

em poucas palavras, o que explica a pesquisa. O fenômeno central têm poder de reunir outras 

categorias. O fenômeno pode surgir de uma categoria que emergiu dos dados ou ainda ser 

determinado, abstraindo uma idéia ou conceito que melhor o explique (STRAUSS; CORBIN, 

2008). 

Para isto, as categorias e subcategorias são relacionadas para a construção de um 

modelo paradigmático para explicar o fenômeno central: 

� As condições causais: colaboram com o surgimento do fenômeno; 

� O contexto: envolve o fenômeno; as condições interveniente: tempo ou 

situação que influencia o fenômeno; 

� As estratégias de ação/interação: mudanças; 

� As conseqüências: resultado que pode ser positivo ou negativo.  

Assim, com estes passos foi possível construir uma teoria baseada em dados e que 

explique o fenômeno (DANTAS et al., 2009). Para ajudar nesta análise, os diagramas e os 

memorandos são importantes neste processo. Os diagramas irão representar os dados de forma 

abstrata e lógica, sem muitas explicações. Os detalhes ficam para a parte escrita do trabalho. 

Os memorandos são considerados um armazém de idéias. Neles encontram-se os primeiros 

sinais de integração e explicação do fenômeno (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 A seguir um exemplo de um memorando, aqui citado apenas como memo, que 

começou a identificar neste estudo a presença do “mingau” nas falas das crianças 

entrevistadas: 

 

Percebo que sempre aparece na história relatada pela criança, a 
presença do mingau. O mingau simboliza a alimentação infantil. 
Parece-me que o aleitamento artificial (mingau) é tão completo que 
não necessitaria de nenhum outro alimento. Afinal, somente ele está 
nas falas e simbolizado os desenhos, o mingau deve fazer parte do 
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cotidiano de vida destas crianças, como se fosse da cultura local 
(Memo 8). 
 

 Após abstrair os dados e encontrar o fenômeno central, que representou a teoria 

fundamentada, os dados categorizados foram representados por diagramas ou quadros, 

facilitando a reflexão sobre os mesmos. O pensamento crítico-reflexivo fluiu em todos os 

momentos, para que se descubra as pontes de ligação e integração entre o fenômeno e as 

categorias (DANTAS et al., 2009). 

 O diagrama do fenômeno foi várias vezes reformulado, até que se chegasse à uma 

representação mais próxima do fenômeno central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Diagrama do Fenômeno Central: Representação da Teoria Substantiva 

 

 Os dados geraram o fenômeno central: expressando a alimentação infantil como fator 

da cultura regional, que é explicado por meio do modelo paradigmático originando a teoria 

substantiva. A teoria substantiva é baseada em pesquisas específicas e surgiu a partir dos 

dados coletados e categorizados (GLASER; STRAUSS, 1967). 

A compreensão deste fenômeno foi a partir da reflexão. E este teve como condição 

causal: aquelas que colaboram com o surgimento do fenômeno, a categoria: reconhecendo a 

importância do aleitamento artificial. 

O contexto surge da categoria: podendo assumir os vários papéis de ser mulher ao 

utilizar a mamadeira, pois a mulher faz parte do que envolve o fenômeno. Já a condição 

interveniente emerge da subcategoria: adotando o mingau como um símbolo da alimentação 

Expressando a 
alimentação infantil 

como fator da cultura 
regional 

Reconhecendo a importância 
do aleitamento artificial 

Podendo assumir os 
vários papéis de ser 
mulher ao utilizar 

mamadeira 

Adotando o mingau 
como um símbolo da 

alimentação básica para 
a criança 

 

Amamentando resulta 
em interação entre mãe e 

filho 
 

Tornando a cultura uma 
dimensão importante 
para a criança e mãe 
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básica para a criança, pois ao adotar o mingau favorece a cultura da alimentação artificial, ou 

seja, influencia o fenômeno. 

Desta forma, segue-se o entendimento por meio das estratégias de ação/interação: que 

podem ser as mudanças e refere-se à categoria: amamentando resulta em interação entre mãe 

e filho, a amamentação surge como algo que promove esta interação. A conseqüência emergiu 

da subcategoria: tornando a cultura uma dimensão importante para a criança e mãe, pois a 

cultura acaba gerando como resultado este comportamento de adoção do aleitamento 

artificial, o resultado que pode ser positivo ou negativo pois o importante é a compreensão do 

todo. 

 Estes caminhos foram fundamentais para a construção de uma teoria densa, com 

categorias e subcategorias que se inter-relacionam e fazem com que o pesquisador 

compreenda o objeto de pesquisa e assim conheça melhor a realidade (DANTAS et al., 2009). 

Os aspectos apresentados basearam nos pressupostos do Interacionismo Simbólico. 

Esta teoria teve como um dos principais pesquisadores George Herbert Mead, filósofo e 

professor de Chicago, em cujas aulas havia a valorização da influência do símbolo para as 

pessoas. Ao estudar sobre os atos sociais e a conduta humana, ele percebeu como esta poderia 

ser compreendida por meio da interação social entre os indivíduos. Porém foi Herbert Blumer 

quem denominou Interacionismo Simbólico a esta abordagem metodológica (ARAÚJO; 

OLIVEIRA; FERNANDES, 2005).  

O Interacionalismo Simbólico examina os significados emergidos da interação 

recíproca dos indivíduos com outros no meio social e centra-se em identificar o símbolo que 

emerge da interação entre as pessoas (AKSAN et al., 2009). 

Esta abordagem tem como premissas básicas: o ser humano age de acordo com o 

significado das coisa; os significados surgem a partir da interação do homem e sociedade, ou 

seja, interação social; e por meio do processo de interpretação, estes significados são 

manipulados e modificados por processos interpretativos usados pelas pessoas e coisas com 

quem se interage (AKSAN et al., 2009; LOPES; JORGE, 2005). Assim, o indivíduo define e 

redefine os significados a cada nova situação. 

Os símbolos e os significados são resultados do que o indivíduo observa e interpreta. 

Já a linguagem é o instrumento que ordena essa experiência interpretativa. As interações com 

os vários significados faz o controle, a direção e a manipulação da sua própria vida, fazendo 

do indivíduo um ser social (CARVALHO et al., 2007). 
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Assim, com o fenômeno, possibilitou-se a compreensão da realidade vivenciada por 

estas crianças em idade escolar, demonstrando como a cultura local influência hábitos, 

símbolos e ações desde a tenra idade.  

 

3.2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Hospital Agamenon Magalhães, protocolo número 412 (Anexo) atendendo assim as 

determinações da Declaração de Helsinque e da Resolução 196/96 da Comissão Nacional de 

Ética e Pesquisa com Seres Humanos. 

As mães das crianças foram informadas sobre o objetivo do estudo e de sua 

justificativa, sendo-lhes esclarecido que a pesquisa não tinha caráter avaliativo da criança e 

que nem mãe ou a criança teriam problemas, ou prejuízo escolar, participando ou não da 

pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi lido na íntegra para cada mãe, em 

particular, e as dúvidas foram respondidas e esclarecidas logo após a leitura do Termo. 

O risco para o participante foi considerado como mínimo, por se tratar de um estudo 

que poderia estimular na criança a lembrança de momentos vivenciados no seu cotidiano e a 

sua dificuldade com esta recordação sobre amamentação. Para minimizá-lo foi mostrada a 

figura de um recém-nascido antes do início da pesquisa. 

A confidencialidade das fontes de informações foi assegurada para estas mães, e os 

nomes das crianças não foram divulgados, sendo identificados por códigos. Foi informado 

que ao terminar a pesquisa, os resultados seriam divulgados em revistas e eventos científicos 

da área. 
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Cleide Maria Pontes3 

 

RESUMO 

 

Este estudo é uma revisão integrativa cujo objetivo foi identificar as evidências científicas sobre o simbolismo da 

amamentação nas publicações científicas. Foram utilizadas as bases PUBMED, SCIELO, MEDLINE e LILACS, 

o descritor Breastfeeding cruzado com Qualitative research, Meanings, Symbolic Interactionism e Symbolism e 

resultando em 15 artigos dos anos de 1999 a 2009. Os resultados mostram que o simbolismo da amamentação 

pertence ao mundo da mulher e da criança, principalmente na dimensão biológica, sem levar em consideração os 

aspectos familiares, sociais e culturais. Conclui-se que há a necessidade de novos estudos que busquem 

compreender estes símbolos e sua influência no cotidiano das pessoas. 

 

DESCRITORES: ALEITAMENTO MATERNO, PESQUISA QUALITATIVA, CULTURA, 

ENFERMAGEM 
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ABSTRACT 

 

This study is an integrative review aimed to identify the scientific evidence about the symbolism of 

breastfeeding in scientific publications. PUBMED databases were used, SciELO, LILACS and MEDLINE, the 

descriptor Breastfeeding crossed with Qualitative research, Meanings, and Symbolism Symbolic Interactionism 

and resulting in 15 articles from 1999 to 2009. The results show that the symbolism of breastfeeding belongs to 

the world of women and children, especially in the biological dimension, without taking into consideration the 

family, social and cultural rights. We conclude that there is a need for new studies that seek to understand these 

symbols and their influence on daily life 

DESCRIPTORS: BREASTFEEDING, QUALITATIVE RESEARCH, CULTURE, NURSING 

 

RESUMEN 

 

Este estudio es una revisión de integración tuvo como objetivo identificar la evidencia científica sobre el 

simbolismo de la lactancia materna en las publicaciones científicas. Bases de datos PubMed se utilizaron, 

SciELO, LILACS y MEDLINE, el descriptor de la lactancia materna se cruzó con la investigación cualitativa, 

los significados y simbolismo del Interaccionismo Simbólico y que resulta en 15 artículos 1999 a 2009. Los 

resultados muestran que el simbolismo de la lactancia materna pertenece al mundo de las mujeres y los niños, 

especialmente en la dimensión biológica, sin tener en cuenta la familia, sociales y culturales. Se concluye que 

existe una necesidad de nuevos estudios que tratan de entender estos símbolos y su influencia en la vida 

cotidiana. 

DESCRIPTORES: LACTANCIA MATERNA, INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, CULTURA, 

ENFERMERÍA. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A amamentação deve ser, preferencialmente, na forma exclusiva como alimentação 

da criança até os seis meses de vida. Porém, após esta idade, ela continua sendo amamentada 

e inicia a introdução de outros alimentos(1). Seguindo esta recomendação, a criança estará 

protegida contra infecções gastrintestinais e respiratórias, altos níveis pressóricos e de 

colesterol e fortalece a formação do vínculo afetivo mãe-filho(2,3). Já para a mãe, menor 

probabilidade de desenvolver câncer de mama, de ovário e de ter fraturas por osteoporose(4).  

Porém, mesmo com esta recomendação, os índices de aleitamento materno exclusivo 

ainda encontram-se abaixo do estabelecido pela Organização Mundial de Saúde(5). Portanto, 

os profissionais de saúde devem estar atentos a esta prática bem como estudá-la sob vários 

aspectos. Dentre eles, segundo uma metassíntese que analisou 15 artigos qualitativos sobre 
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amamentação, não é apenas uma prática biológica, mas também social, sensorial e 

perceptiva(6). 

Conforme o Interacionismo Simbólico o ser humano age em relação às coisas 

dependendo de três premissas: dependendo do significado destas para ele; que a partir da 

interação social surgem os significados; e por meio do processo de interpretação, estes 

significados são manipulados e modificados. Assim, o indivíduo definirá e redefinirá os 

significados a cada nova situação. O comportamento prioriza o ato social(7,8). 

Então, esses simbolismos flutuam dentro de uma comunidade e assim, torna-se 

importante que o profissional os busque, para melhor compreensão do contexto social e de 

embasamento para a sua prática diária.  

Assim, ao investigar o que as publicações estão descrevendo, seu trabalho passa a ser 

fundamentado na Prática Baseada em Evidências. A evidência é um fator que auxilia a 

escolha do cuidado mais eficaz ao paciente(9). Envolve a reflexão de um problema, 

identificação de informações, busca crítica na literatura e verificação da aplicabilidade das 

publicações(10). 

A revisão integrativa é uma metodologia que utiliza a Prática Baseada em 

Evidências. Este método permite uma pesquisa sistematizada, visando resumir e organizar os 

resultados das pesquisas sobre um determinado tema, promovendo o aprofundamento do 

conhecimento na área em investigação(11). Ainda permite a inclusão de pesquisas 

experimentais ou não, capítulos de livros, dissertações ou tese(10).  Por isso, este estudo teve 

como objetivo identificar as evidências científicas sobre o simbolismo da amamentação nas 

publicações científicas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a construção desta revisão integrativa, o caminho metodológico percorrido foi: 

identificação do tema, questão e objetivo da pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão 

e exclusão de estudos; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados(11). E a questão formulada para 

conduzir este estudo foi: como o simbolismo da amamentação emerge das publicações 

científicas nas bases de dados?  

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: artigos publicados entre os 

anos de 1999 e 2009, em português, inglês e espanhol, que estivessem disponíveis na base de 

dados no formato completo e que desvelassem significados do aleitamento materno para 
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possibilitar relação com a questão de pesquisa. Os artigos que apareceram em mais de uma 

base de dados foram contabilizados apenas uma vez.  

As quatro bases de dados para a pesquisa dos artigos foram: PUBMED (U.S. 

National Library of Medicine National Institutes of Health), SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Foi utilizado o 

descritor Breastfeeding contemplado na Biblioteca Virtual em Saúde - Descritores em 

Ciências da Saúde cruzado com cada palavra chave: Qualitative research, Meanings, 

Symbolic Interactionism e Symbolism. Este cruzamento possibilitou uma coleta de dados 

ampla, totalizando 617 artigos.  

A seleção ocorreu a partir da leitura do título e do resumo. Esta etapa permitiu 

identificar se o artigo revelaria significados do aleitamento materno. Em seguida, observou-se 

o ano, língua e disponibilidade em formato completo. Se permanecesse dentro dos critérios 

era realizada a leitura de todo artigo para extração dos dados necessários para a revisão 

integrativa. A amostra final resultou em 15 artigos. 

Para a coleta de dados dos artigos que constituíram esta revisão integrativa, utilizou-

se um instrumento adaptado contendo 10 questões(12). As variáveis contempladas foram: 

primeiro autor, ano, título, objetivo, referencial teórico e significados da amamentação. 

Para análise, foi construído um quadro com a síntese de estudos que evidenciam os 

simbolismos da amamentação nas publicações de 1999 a 2009, possibilitando a avaliação e 

comparação dos estudos. 

 

RESULTADOS 

 

Dos quinze artigos incluídos para a revisão, nove foram publicados em revistas da 

área de enfermagem, três na área de saúde pública, dois na área materno infantil e um na área 

de ciências da saúde. 

As amostras destes estudos foram compostas por mulheres (onze publicações), avós 

(uma), profissionais e mulheres (uma) e banco de dados (duas). Em relação ao local de 

realização da coleta de dados o mais freqüente foram os serviços de saúde (dez), seguidos de 

instituição de ensino (duas), banco de dados (duas) e domicílio (uma). 

Os estudos foram, na maioria, pesquisas de abordagem qualitativa (treze), porém 

houve também pesquisa de relato de experiência (uma) e revisão de literatura sobre aspectos 

históricos da amamentação (uma). 
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Quatorze publicações encontravam-se no nível de evidência IV (estudos com 

abordagem qualitativa)(10), incluindo um relato de experiência sobre um programa de 

atendimento à mulher e um artigo sem classificação do nível de evidência por ser uma 

revisão. Porém, por considerar que a revisão enriqueceria esta integração sobre os simbolismo 

e atender a todos os critérios de inclusão do artigo, ela permaneceu(11) na amostra. 

A análise dos simbolismos da amamentação, evidenciados da busca científica, 

encontram-se representados no quadro 1, cujos estudos foram identificados pelo nome do 

primeiro autor. 

 

Quadro 1 Síntese dos estudos que evidenciaram os simbolismos da amamentação nas publicações no período de 
1999 a 2009. 
1º Autor / 

Ano 
Título Objetivo Referencial 

Simbolismos da 
amamentação 

Moreno 
CCGS13 
2006 

Mães HIV positivo e a 
não amamentação 

Compreender o significado da 
experiência de não amamentar e as razões 
que levam as mães a seguirem tal 
recomendação. 

Fenomenologia 
Social 

Ser mãe. 
A mãe é incompleta 
quando não 
amamenta. 

Lourenço 
MA14 
2008 

Experiência do cuidado 
materno e amamentação 
sob a ótica de mulheres 
vítimas de violência 
conjugal 

Descrever os significados que as 
mulheres vítimas de violência conjugal 
atribuem à experiência dos cuidados 
maternos e da amamentação. 

Representações 
Sociais 

Felicidade para a mãe. 

Bacco 
PAM15 
2008 

Discursos dominantes e 
estratégias utilizadas 
nas Práticas de 
Aleitamento Materno 

Descrever os principais discursos e 
estratégias utilizadas para manipulação da 
prática do aleitamento materno em 
diferentes contextos brasileiros. 

Não 
identificado 

Obrigação da mulher. 
Leite fraco. 

Souza T16 
2007 

Aleitamento materno 
exclusivo e o Programa 
de Saúde da Família da 
Chapada, Aporá (BA) 

Verificar as variáveis que interferem na 
prática da amamentação das puérperas e 
nutrizes. 

Não 
identificado 

Prevenção de doença 
para a criança. 
Leite fraco. 

Nakano 
MAS17 
1999 

A prática do 
aleitamento materno em 
um grupo de mulheres 
brasileiras: movimento 
de acomodação e 
resistência 

Apreender os significados que as 
mulheres atribuem às vivências e 
demandas na prática do aleitamento 
materno 

Teoria 
Feminista 

Prevenção de doença 
para a criança. 
É da natureza da mãe. 
É amor para a mãe. 
É dor para a mãe. 

Marques 
ES18 
2009 

Representações sociais 
de mulheres que 
amamentam sobre a 
amamentação e a 
chupeta 

Identificar os diferentes significados que 
envolvem o Aleitamento Materno e o uso 
de chupetas em um grupo de mães. 

Representações 
Sociais 

É doação para a 
mulher. 
Leite fraco. 
Leite insuficiente. 
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1º Autor / 

Ano 
Título Objetivo Referencial 

Significados da 
amamentação 

Teixeira 
MA19 
2006 

Significado de avós 
sobre a prática do 
aleitamento materno no 
cotidiano familiar: a 
cultura do querer-poder 
amamentar 

Compreender como os avós 
experienciaram e/ou vivenciaram a 
prática do aleitamento materno no 
cotidiano familiar e refletir sobre seus 
significados. 

Interacionismo 
Simbólico 

Leite fraco. 
Prazeroso para a mãe. 

Silva IA20 
2006 

Vivenciando La 
lactancia y La 
sexualidad em La 
Maternidad: 
“dividiendose entre ser 
madre y mujer” 

Compreender o significado consciente da 
interface sexualidade e aleitamento 
materno para mulheres 

Interacionismo 
Simbólico 
Teoria 
Fundamentada 
nos Dados 

É ser mãe. 

Silva IA21 
2000 

Enfermagem e 
aleitamento materno: 
combinando práticas 
seculares 

Adotar uma abordagem interacionista 
simbólica para atendimento das mulheres 

Interacionismo 
Simbólico 

É obrigação da 
mulher. 
É Prazeroso para a 
mulher. 

Silva IA22 
2005 

A vivencia de 
amamentar para 
trabalhadoras e 
estudantes de uma 
Universidade Pública 

Conhecer os principais elementos 
interferentes no processo de 
amamentação 

Interacionismo 
Simbólico 

É ser mãe. 
 

Marques 
ES23 
2009 

Práticas e percepções 
acerca do aleitamento 
materno: consenso e 
dissensos no cotidiano 
de cuidado numa USF. 

Identificar o significado do Aleitamento 
Materno para profissionais de saúde e 
evidenciar os temas convergentes e 
divergentes em relação à amamentação 

Não 
identificado 

É bom para a criança. 
É obrigação da 
mulher. 
 

Javorski 
M24 
2004 

As representações 
sociais do aleitamento 
materno para mães de 
prematuro em unidade 
de cuidado canguru 

Identificar as representações sociais sobre 
o aleitamento materno do pré-termo sob a 
ótica das mães e descrever os conflitos e 
contradições que vivenciam nesse 
contexto situacional. 
 

Representações 
Sociais 

Bom para a criança. 
Proteção para a 
criança. 
É ser mãe. 
É amor de mãe. 

Catafesta 
F25 
2009 

A amamentação na 
transição puerperal: o 
desvelamento pelo 
método de pesquisa-
cuidado 

Desvelar as percepções do ser puérpera 
sobre a amamentação 

Não 
identificado 

É prazeroso para a 
mãe. 
Saudável para criança. 
Realização da mulher. 
É uma ação divina 
para a mulher. 

Araújo 
OD26 
2008 

Aleitamento materno: 
fatores que levam ao 
desmame precoce 

Identificar os motivos que levaram as 
mulheres ao desmame precoce e analisar 
o conhecimento das mães sobre 
aleitamento materno. 

Não 
identificado 

Prevenção para a 
criança. 
Alimenta a criança. 
 

Machado 
MMT27 
2008 

Compreendendo a 
prática do aleitamento 
exclusivo: um estudo 
junto a lactantes 
usuárias da rede de 
serviços em Fortaleza, 
Ceará, Brasil 

Abordar percepções e vivências de 
mulheres que amamentaram por seis 
meses. 

Não 
identificado 

Proteção para criança. 
É econômico para a 
família. 

     
     

DISCUSSÃO 

 

 O contexto histórico pode influir nos simbolismos da amamentação, pois esta já era 

visualizada como uma obrigação da mulher no século XIX. Porém, para justificar os 

insucessos tinha-se a síndrome do leite fraco. A mudança mais favorável à amamentação 
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ocorreu com o estabelecimento de políticas públicas que valorizavam e buscavam dar suporte 

a esta prática(13). 

 Nos últimos dez anos, vários foram os simbolismos da amamentação, influenciados 

pelo contexto histórico, porém, sob duas óticas: a da mulher que vivência o processo e a da 

criança que é amamentada. Assim, revela-se que a amamentação surge como um tema 

relacionado ao binômio mãe e filho, cujo aspectos sociais, familiares e culturais nem sempre 

ficam claros nas pesquisas.  

 Ao falar da mulher, revela-se que amamentar é uma obrigação da mulher(13, 15, 21, 23), 

que uma mãe quando não amamenta pode se sentir incompleta(13), é felicidade para a 

mulher(14),  é ser mãe(17, 20, 22, 24), é amor de mãe(17, 24), é doação para a mulher(18), é prazeroso 

para a mulher(19, 21, 25), é realização e divino para a mulher(25). 

O contexto histórico também influencia o surgimento destes simbolismos pois no 

século XVIII já era estimulado a amamentação como um fator biológico relacionado à 

natureza feminina. Assim a mulher tinha a vocação e amamentar era uma prova de amor(28). 

 Esta simbologia também estão presentes em publicações do Ministério da Saúde, cuja 

amamentação é referida como uma prática afetiva e que promove o bem estar(29). Desta 

maneira, a mulher assume o seu papel maternal imposto pela sociedade. 

 Já para a criança, a amamentação surge com o simbolismo da alimentação, ora como 

alimento saudável, ora como um alimento fraco. Significando um alimento saudável tem-se: 

prevenção de doença(16, 17, 26), é bom para a criança(23, 24), proteção para a criança(24, 26), 

saudável para acriança(25), alimenta a criança(26). Mas também, surgiram significados: como 

leite fraco(15, 16, 18, 19) e leite insuficiente(18). O simbolismo do leite fraco aparece em estudo 

semelhante(30). O aspecto do leite pode colaborar com este significado, pois por apresentar-se 

transparente reforça a crença de que não sustenta a criança(29). E ao acreditar que este leite é 

fraco, poderá ser ofertado à criança substitutos do leite materno, corroborando com o 

desmame precoce. 

Outros estudos afirmam que a amamentação promove o desenvolvimento infantil e 

possuindo efeito protetor(29,31). Os seus benefícios podem ser descritos a curto e a longo prazo. 

O vínculo mãe e fílho emerge como sendo favorecido pela amamentação(27), influenciando 

seu desenvolvimento, mas para isto é preciso que a mulher se sinta apoiada durante este 

processo(22). 

 Os próprios estudos referem a existência de uma imposição de valores(15) para a 

mulher no processo de amamentar, surgindo a necessidade de abordar este assunto de maneira 

ampla, considerando a realidade local e tendo a mulher como protagonista desta prática(27). 
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 A amamentação ainda é uma prática biológica com forte influência do contexto 

histórico, pelos valores patriarcais e da feminilidade. A mulher passa a ser mãe e assim doar-

se para a amamentação, não sendo considerado seus valores sócio-culturais. Esta visão pode 

favorecer o desmame, portanto a capacitação de profissionais e a elaboração e implementação 

de políticas necessitam considerar as especificidades de cada mulher (28). 

 Estes simbolismos que emergiram no estudo, demonstram como as publicações 

científicas apresentam-nas. Portanto, considerá-los e investir em mudanças de paradigmas na 

promoção a amamentação é fundamental no processo de aconselhar, sendo descrito como uma 

metodologia da comunicação. Desta forma, deve ser um método de apoiar a decisão da 

mulher, para que esta defina como conduzir, após estar esclarecida sobre as vantagens e 

desvantagens de amamentar. Evitando-se dizer a esta mulher o que ela deve fazer(31). 

Considerando a realidade local se terá subsídios para colaborar com a mulher em suas 

escolhas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da presente revisão integrativa os simbolismos de amamentação 

que flutuam entre as publicações científicas estão apenas no mundo do 

binômio mãe-filho, não revelando outros atores e aspectos que podem 

influenciar no sucesso ou no insucesso do amamentar. Estes símbolos 

ainda polarizam o valor do leite materno para a criança, ora é 

saudável, ora é fraco. E para a mulher, apresentam nuances de uma 

prática romantizada que impõe a obrigatoriedade. Estes simbolismos surgem das pessoas e de 

sua interação, podendo ser decorrentes do discurso biológico.  

        Desta maneira é necessário que os estudos aprofundem, expliquem o que 

realmente está ocorrendo para que estes simbolismos continuem 

presentes. Há a necessidade de estudos que busquem compreender estes 

símbolos e o seu poder no cotidiano das pessoas envolvidas com o processo da amamentação.  

O desafio torna-se o de mudar paradigmas da promoção a amamentação, de forma que 

se considere a significação e ressignificação da 

amamentação na comunidade, como práticas dinâmicas, valorizando  

também outras pessoas e não apenas as mulheres nos serviços de 

saúde. Também deve surgir a discussão nos centros formadores, para que 

o futuro profissional possa atuar e realmente colaborar com a transformação da realidade. 
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 Somente quando os estudos procurarem entender como ocorre, por quê 

ocorrem e o que causam estes simbolismos, é que o profissional poderá 

intervir de forma favorável à promoção do aleitamento materno e 

respeitar à opção consciente da mulher, em querer ou não querer amamentar.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi compreender o simbolismo da amamentação entre escolares 

advindos do processo interativo entre família e sociedade. Estudo descritivo, exploratório, 

qualitativo, ancorado pelos referenciais teórico e metodológico do Interacionismo Simbólico e 

da Teoria Fundamentada nos Dados. A coleta das informações foi realizada por meio da 

técnica desenho-história com 12 crianças de 8 a 10 anos. Como resultados, foram 

evidenciadas três categorias: reconhecendo a importância da alimentação artificial, podendo 

assumir os vários papéis de ser mulher ao utilizar a mamadeira e amamentando resulta em 

interação entre mãe e filho. A articulação entre elas gerou o fenômeno central expressando a 

alimentação infantil como fator da cultura regional, a partir do qual se propõe a teoria 

substantiva, um modelo teórico explicativo que considera o mingau como símbolo da 

alimentação infantil.  

DESCRITORES: aleitamento materno, cultura, criança, enfermagem. 

 

                                                           
6 Artigo apresentado conforme normas da Revista Latino-Americana de Enfermagem. 

7 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Rua Pajussara, 101. Bl D. Apto 403. Tejipió. Recife. Brasil. 
vanessajuvino@gmail.com 

8 Professora Titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora Permanente do Programa 
de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.  

9 Professora Doutora do Departamento de Enfermagem, do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e 
do Adolescente e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

54 



ABSTRACT 

The objective of this study was to understand the symbolism of breastfeeding among students 

from the process of interaction between family and society. This exploratory study, 

qualitative, anchored by the theoretical and methodological Symbolic Interactionism and 

Grounded Theory. Data collection was performed by means of technical drawing-story with 

12 children aged 8 to 10 years. As a result, were found three categories: recognizing the 

importance of feeding, assuming the various roles of being a woman breastfeeding and results 

in interaction between mother and child. The relationship between them generated the central 

phenomenon expressing infant feeding as a factor of regional culture, from which he proposes 

a substantive theory, a theoretical explanatory model that considers the porridge as a symbol 

of infant feeding. 

DESCRIPTORS: breastfeeding, culture, child, nursing. 

 

RESUMEN 

El objetivo este estudio fue comprender el simbolismo de la lactancia materna entre los 

estudiantes del proceso de interacción entre la familia y la sociedad. Este estudio exploratorio, 

cualitativo, conducido por el teórico y metodológico del Interaccionismo Simbólico y la 

Teoría Fundamentada. Los datos fueron recolectados por medio de técnicas de dibujo pisos 

con 12 niños de 8 a 10 años. Como resultado, se encontraron tres categorías: el 

reconocimiento de la importancia de la alimentación, asumiendo las diversas funciones de ser 

una mujer de la lactancia materna y los resultados en la interacción entre madre e hijo. La 

relación entre ambos ha generado el fenómeno central que expresa la alimentación infantil 

como factor de la cultura regional, de la que propone una teoría sustantiva, un modelo teórico 

explicativo que considera que la avena como un símbolo de la alimentación infantil. 

DESCRIPTORES: lactancia materna, cultura, niño, enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde da criança depende da ingestão de alimentos que forneçam nutrientes para 

promover o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo e social. Quando uma criança 

não tem acesso a estes nutrientes, poderá apresentar carências nutricionais, baixo rendimento 

escolar e dificuldades psicossociais(1). 

Até o sexto mês de vida é preconizado que a criança receba o aleitamento materno 

exclusivo e, após esta idade, permanecer em aleitamento parcial com a introdução de outros 

alimentos de maneira gradual. Desta forma, ela pode ser amamentada até os dois anos de 

idade ou mais(2). Esta recomendação é alicerçada nos benefícios do leite materno e da 

amamentação à criança, à mãe, à família, à sociedade(3-5) e ao meio ambiente(6). 

Quando ocorre a interrupção deste processo antes do sexto mês tem-se o desmame 

precoce. Este evento pode surgir logo após a alta hospitalar e no retorno da mulher ao seu 

contexto social(7). Dentre os fatores que contribuem para esta prática estão as dificuldades da 

mãe em amamentar nos primeiros dias após o parto e no período em que ela volta a trabalhar 

fora de casa(5). Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, no Brasil, as taxas de 

amamentação e principalmente as de amamentação exclusiva encontravam-se abaixo do 

esperado(8). 

A introdução de novos alimentos envolve vários fatores e varia de acordo com os 

costumes locais de cada região. Assim, o que é apreendido dentro da família ou do convívio 

social da criança, resulta nas suas crenças e valores sobre a alimentação. Ela fortifica a cultura 

de determinados alimentos, regionaliza o ato e torna o alimento/aleitamento popular na 

comunidade, seja materno ou artificial.  

Materiais educativos produzidos pelo Ministério da Saúde, no período de 1950 a 1997, 

preceituam que a amamentação é: ato divino; ato de doação; amamentar é amar; amamentar é 
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uma coisa natural(9). Entretanto, os aspectos históricos, econômicos, políticos, emocionais, 

sociais e culturais que entrelaçam esta prática não ficaram claros ao longo dos anos. 

Historicamente, as mulheres nem sempre foram adeptas à amamentação. Muitas vezes, 

elas acreditavam que o seu leite tinha relação com a beleza feminina e com a juventude e por 

isso recorriam a amas de leite(9-10). Durante o século XX muitas políticas foram desenvolvidas 

para incentivar o aleitamento materno. As práticas educativas para este incentivo geralmente 

foram direcionadas à mulher e ocorreram em serviços de saúde(7).   

Então, alimentar e aleitar são comportamentos que se baseiam na cultura local, na vida 

social de cada comunidade. Portanto, entender este processo, por meio do seu simbolismo 

para os escolares, poderá produzir conhecimentos que direcionarão um novo olhar na 

promoção e apoio à amamentação. Pois, os profissionais envolvidos com amamentação 

devem se apropriar da cultura local e perceber ambientes férteis em oportunidades para 

estudar o fenômeno, por exemplo, a escola.  

Este processo faz parte da interação social que poderá influenciar a ação social. O 

simbolismo da amamentação para crianças em idade escolar também faz parte da rede de 

significados sociais. Assim, esta interação permite agir reciprocamente e apreender o contexto 

da amamentação neste universo. Então, com estes significados, poder-se-á desenvolver um 

plano de intervenção futuro, de forma dinâmica e capaz de promover interação e 

desenvolvimento das crianças no seu meio de convivência.  

Diariamente, o profissional de saúde depara-se com o desafio de colaborar com a 

melhora da prevalência de aleitamento materno por meio de ações educativas e pela prática de 

orientações e esclarecimentos. Assim, buscando responder “qual é o simbolismo da 

amamentação para a criança em idade escolar?”, realizou-se este estudo com o objetivo de 

compreender o simbolismo da amamentação entre escolares advindos do processo interativo 

entre família e sociedade. 
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REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

Este estudo foi orientado pelas bases conceituais do Interacionismo Simbólico, que 

enfatiza o homem como ser social, agindo e interagindo com os outros. Esta teoria está 

alicerçada e centrada em três premissas básicas: o ser humano age em relação às coisas 

baseado no significado que estas têm para ele; os significados surgem a partir da interação 

social; estes significados são manipulados e modificados por meio do processo de 

interpretação(11-13). 

Para Vigotski a palavra sem o seu significado, não é palavra. A atribuição de 

significado, com base na experiência social permite a reflexão. Então para Mead e Vigotski, 

só é possível compreender o pensamento, a consciência e a ação dos sujeitos a partir da 

análise das significações sociais(11). 

A teoria também permite compreender a experiência da criança, por meio da interação 

criança e contexto social e a sua produção de sentidos e práticas discursivas(12). A criança em 

idade escolar desenvolve suas próprias idéias e esta capacidade é importante para o seu 

desenvolvimento e interação social(9). 

Esta investigação teve como referencial metodológico a Grounded Theory, que se 

propõe a gerar uma Teoria Fundamentada em Dados (TFD) que foram coletados e analisados 

de forma sistemática. A teoria gerada pelos dados revela a realidade e não apenas uma série 

de conceitos agrupados de como deveriam ser. Assim ela permite compreender o fenômeno e 

como este acontece no seu contexto. Para isto, o modelo paradigmático é utilizado com o 

intuito de responder quais são as condições causais, as interventoras, as contextuais, ações e 

interações estratégicas e as consequências(14). 

58 



Por possibilitar a construção de uma teoria, o passo inicial não é a revisão de literatura, 

uma vez que os conceitos emergirão dos dados. Estes são coletados e analisados 

simultaneamente. O registro de memos também auxilia na construção desta teoria(15). 

Assim prossegue a análise por etapas onde os dados brutos são codificados em: 

codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva para chegar nas subcategorias, 

categorias e fenômeno central. O fenômeno é a representação que conduz à teoria(15). 

A teoria, então revelada, é considerada como substantiva por ser uma teoria específica, 

derivada de uma área substancial e gerada a partir destes dados. Ao se gerar teorias sobre os 

fenômenos possibilita-se a explicação deste e não apenas a apresentação de resultados(14). 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este estudo descritivo, exploratório e qualitativo foi realizado em uma escola pública 

municipal de ensino fundamental no município de Caruaru-PE, região nordeste do Brasil, com 

crianças de oito a dez anos, devidamente matriculadas e cursando entre o segundo e terceiro 

ano. O número de participantes, doze crianças (quatro meninas e oito meninos), não foi 

definido previamente. Foi delimitado de acordo com os significados relacionados à 

alimentação infantil que surgiram durante a análise, resultando na amostragem por saturação 

teórica(16).  

As informações foram colhidas por meio da técnica desenho-história(17) no período de 

fevereiro à maio de 2010. O percurso possibilitou que a pesquisadora observasse as crianças 

em sala de aula, em atividades de brincadeiras educativas e apresentações em datas 

comemorativas. Em momentos acordados com a professora, e de forma individual, a criança 

foi convidada para uma sala reservada. Solicitou-se ao infante que realizasse um desenho livre 
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e depois contasse uma história sobre este desenho. Esta etapa foi desenvolvida para que a 

criança não associasse o seu desenho à um momento de avaliação escolar. 

A criança foi novamente convidada para realizar um novo desenho, porém desta vez, 

era norteado pela questão: “Vamos desenhar, como um bebê bem pequeno come?”. Foi 

apresentado também uma figura de um recém-nascido por considerar que as crianças em 

idade escolar encontram-se no período das operações concretas(18).  

Após o término do desenho, ela contava uma história. Este relato foi gravado e 

transcrito na íntegra no mesmo dia. Iniciando-se assim o processo de análise dos dados, com a 

codificação aberta, a seletiva e a axial que resultou em um fenômeno central e três categorias. 

Gerou-se assim a teoria substantiva, a teoria fundamentada em dados, que busca explicar este 

fenômeno(14). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Agamenon Magalhães da cidade Recife-PE, protocolo número 412, respeitando as normas da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta só foi realizada após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte das mães. O anonimato foi 

garantido ao identificar as crianças como MO para meninos, e como MA para meninas, 

seguido do numeral de 1 a 12 de acordo com a sequência das entrevistas. 

 

RESULTADOS 

 

 Para compreender o simbolismo da amamentação, surgiram três categorias e um 

fenômeno central. A primeira categoria foi reconhecendo a importância do aleitamento 

artificial, a segunda assumindo os vários papéis de ser mulher, a terceira amamentando 

resulta em interação entre mãe e filho e o fenômeno central foi expressando a alimentação 

infantil como fator da cultura regional. Percebe-se claramente o quanto a alimentação está 
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relacionada à um comportamento social que é apreendido diariamente no núcleo familiar ou 

em seu meio social. 

 A categoria reconhecendo a importância do aleitamento artificial desvela a 

complementação alimentar feita com leite artificial para crianças recém-nascidas como 

importante para a família e comunidade.  Esta categoria é revelada pelas subcategorias que se 

seguem. 

 Adotando o mingau como um símbolo da alimentação básica para a criança revela o 

significado que o aleitamento artificial representa para esta criança, família e comunidade. O 

quanto para estas crianças é normal a adoção deste alimento como um comportamento comum 

e saudável para o recém-nascido: 

Era uma vez uma bolsa de mingau. Uma bolsa bonita. Eu fiz mingau pro neném. Ele come mingau. Ele 

gostou e dormiu...(MO1). 

Era uma vez um menino chamado Artur. O mingau está no fogo. Ele tomava o mingau. Ia tomar banho 

e ia dormir...(MA2). 

Era uma vez um irmão dando comida para o bebê. Mingau e leite. Ele dava o mingau com a colher... 

(MO5). 

Era uma vez um neném tomando mingau na cama. O mingau dentro da boca e dentro da mamadeira. 

Ele gostava do mingau... (MO6). 

Ele toma mingau na mamadeira. Ele toma muito e muito, muito mingau...(MO7). 

Era uma vez um bebe e uma madeira. O bebê tomou leite na mamadeira. Ele tomou leite e foi dormir. 

Ele acordou. Ele tomou mais mingau e dormiu...(MA9) 

A criança também relata relacionando o ato de brincar com o da alimentação como 

importante para a criança. O lúdico, aqui presente, emerge como uma necessidade da criança 

em brincar e desenvolver-se a partir desta, porém relaciona este ato ao da alimentação. Assim 

percebe-se o quanto o lúdico e a alimentação podem ser considerados como comportamentos 

sociais e infantis: 
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Era uma vez um bebê sonhando. E estava brincando. A mãe dele chamou e ele foi comer gagau. Ele 

tomou o gagau na mamadeira. Ele foi brincar... (MO4). 

E a criança uma vez alimentada, surge a necessidade de ser confortada revelando a 

mamadeira e a chupeta como medidas que acalmam. A mamadeira e a chupeta aparecem 

como um objeto de grande valor para a criança, capaz de consolá-la, algo que é desejado por 

esta criança e que não pode ser conquistado. Assim, a chupeta e a mamadeira assumem o 

papel de prêmio consolador: 

Era uma vez um neném bem pequeno... Ele também tomava mamadeira (MO10). 

Era uma vez um bebê chorando, aí a mãe veio e fez uma mamadeira e deu uma mamadeira para ele. Aí 

ele parou de chorar... (MA11). 

Depois a mãe deu (silêncio) a mãe deu a chupeta e ele pegou no sono de novo. E depois (silêncio) ele 

viveu feliz para sempre... (MO4). 

Era uma vez que a minha mãe tava dando a mamadeira para meu irmão. Ele tava chorando. Eu chamei 

a minha mãe...(MA8) 

Porém a mamadeira ou o leite artificial não só acalmam, também alimentam, saciam a 

fome e a angústia da criança. Ao alimentar-se a criança promove o seu crescimento e 

desenvolvimento emergindo a subcategoria revelando o leite artificial como um fator que 

pode interferir no crescimento da criança. As crianças desejam crescer e para isto precisam 

alimentar-se, e assim fazer parte do mundo dos adultos: 

Era uma vez um menino que só bebia leite. E sabia ler. O bebezinho chorava se ficar sem o leite. Aí ele 

cresceu. Ele estudou. Aí ele ficou grande e trabalhou... (MO3). 

A segunda categoria que emergiu dos dados foi podendo assumir os vários papéis de 

ser mulher ao utilizar a mamadeira. A mulher cuidadora e trabalhadora surge a partir da 

subcategoria que se revela a seguir. 

Podendo realizar afazeres domésticos ao alimentar a criança com mamadeira, refere-

se à existência do papel do sexo feminino. A mulher é responsável pelos afazeres domésticos, 

cuidar dos filhos e ser esposa. Diante de tantos atributos, pode-se criar um ambiente propício 
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à prática do aleitamento artificial. Afinal desta forma, a criança não é dependente desta mãe 

atarefada para alimentar-se: 

Era uma vez um bebê chorando, aí a mãe veio e fez uma mamadeira e deu uma mamadeira para ele. Aí 

ele parou de chorar e a mãe foi fazer comida. Aí ele dormiu e a mamadeira ficou de lado do berço. Aí a mãe 

dele foi olhar ele no berço para ver se ele dormiu... (MA11). 

A terceira categoria foi amamentando resulta em interação entre mãe e filho. Esta 

desvela algo que até então não havia sido representado. A força dos laços entre mãe e filho 

que é e foi amamentado parecem ser um vínculo muito mais forte. Isto fica evidenciado pela 

subcategoria que se segue. 

Revelando a amamentação como ato social e que interfere no crescimento da criança 

mostra que quando amamentar é um ato realizado no dia a dia, a criança o percebe como 

comum, pois fez parte do processo de interação social. A partir daí, ressignificações são 

construídas e trabalhadas, valorizando o aleitamento materno: 

Era uma vez uma mulher que tava grávida. Ela teve um filho e ele foi mamar. Ele ficou feliz. Mamou e 

foi no seio dela. Ele ficou grande e ficou ajudando a mãe... (MO12). 

A partir da abstração dos dados e principalmente das categorias, aflora o fenômeno 

central: expressando a alimentação infantil como fator da cultura regional que representa a 

teoria substantiva emergida dos dados e representada pela figura 1. Ela demonstra o 

significado da alimentação infantil e sua contextualização para crianças em idade escolar. 
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Figura 1. Diagrama do Fenômeno Central: Representação da Teoria Substantiva 

  

O diagrama apresenta a relação que o fenômeno central tem com as categorias e 

subcategorias, dentro do modelo paradigmático, este modelo representa a teoria substantiva. 

O fenômeno central é expressando a alimentação infantil como fator da cultura regional que 

tem como condição causal reconhecendo a importância do aleitamento artificial. O que 

colabora para este fenômeno ocorrer é a condição interveniente: adotando o mingau como um 

símbolo da alimentação básica para a criança. Envolvendo o fenômeno tem-se o contexto: 

podendo assumir os vários papéis de ser mulher ao utilizar mamadeira. Como resultado a 

conseqüência é tornando a cultura uma dimensão importante para a criança e mãe e tendo-se 

como estratégia de interação amamentando resulta em interação entre mãe e filho. 
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DISCUSSÃO 

 

 As informações deste estudo permitiram que fossem desvelados significados 

apreendidos pelas crianças do seu ambiente familiar e social, dentro de uma comunidade 

escolar. Com isto, elas trouxeram por meio do desenho-história a força que tem o aleitamento 

artificial nesta comunidade e o quanto a alimentação está relacionada aos aspectos culturais. 

 Vários fatores podem interferir na decisão da mãe em escolher entre o aleitamento 

materno e o artificial. A interação social permite que esta mulher signifique/ressignifique e 

simbolize a amamentação. Dentre estes fatores é possível elencar diversos significados que o 

aleitamento tem para a mulher como: amor, carinho, dor e leite fraco(7,10). Estas mulheres 

sofrem a influência das avós que se baseiam na sua própria experiência(19-20) e também na 

influência dos pais das crianças, que em alguns casos consideram a economia financeira e que 

amamentar é uma responsabilidade da mulher(21). 

 O contexto apresentado pelos dados é da mulher que assume várias atividades em seu 

dia a dia, resultando em uma rotina sobrecarregada e esta ainda pode aumentar quando da 

chegada de mais um recém-nascido, ou seja, mais uma criança para alimentar e cuidar. Isto 

pode fazê-la optar por utilizar a mamadeira. 

 Estas atividades são o reflexo da existência de um novo modelo de família. A mulher, 

além de dedicar-se aos filhos e ao lar, colabora, e às vezes, assume completamente o sustento 

da família(22). 

 Além deste contexto, existe a adoção do mingau como um símbolo da alimentação 

básica para a criança. O mingau emerge como um símbolo cultural. A cultura é um sistema 

simbólico com rede de significados, baseado na cena do cotidiano. Cada contexto é específico 

e possui seus símbolos e significados(23). Por isso, os aspectos culturais, os valores e os 

significados da comunidade fazem com que a criança simbolize aquilo que é adotado. Se para 
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a comunidade o símbolo é o mingau, para a criança também o será, pois a interação social 

permite que este significado flutue e transite nesta realidade. Também há a influência da 

propaganda dos alimentos industrializados(24) que historicamente contribuíram para 

consolidação deste símbolo. 

Assim, percebe-se a relação entre a amamentação e o interacionismo simbólico. Esta 

teoria baseia-se em três premissas básicas(11-13) e ao correlacioná-las com os achados tem-se 

que as mulheres adotam mingau como um alimento forte, agindo de acordo com o significado 

deste. O convívio social permite que este significado seja apreendido pela criança em idade 

escolar, e quando ela modifica esta sua ação, o significado também poderá mudar. 

 Como estratégia para modificar este fenômeno surge dos dados: amamentação que 

pode promover interação social entre mãe e filho. O Ministério da Saúde já refere que a 

amamentação é importante para o fortalecimento do vínculo e que pode promover benefícios 

psicológicos como sentimento de segurança para a criança e realização da mulher(25). Os 

profissionais de saúde, ainda estão presos à realização de ações no ambiente hospitalar e 

direcionando a promoção do aleitamento somente à mulheres(7). Torna-se assim necessário 

desenvolver novas estratégias de abordagem à mulher, resgatando aspectos culturais e valores 

locais, de forma que estas não fiquem apenas focadas nela, que também sejam direcionadas 

aos pais, avós e mesmo às crianças. 

 Então, a expressão cultural da alimentação surge como importante para a criança, pois 

por meio dela, ela é capaz de simbolizar e interagir com a comunidade. Assim os significados 

afloram, e pela interação social se modificam de acordo com a época e o contexto que esta 

comunidade vive. A fala da criança torna-se importante por esta não preocupar-se em 

responder o que a sociedade espera, mas sim, o que ela realmente vivencia. 
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TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 

 A criança não encontrou-se preocupada em responder aquilo que a sociedade esperava, 

mas sim, o que ela vivencia no seu contexto social. A compreensão do simbolismo da 

amamentação entre escolares advindos do seu processo interativo entre família e sociedade 

possibilitou apreender que este significado sofre influência da cultura regional e foi 

representado pela figura do “mingau”, refletindo o simbolismo deste para a criança e 

evidenciando o aleitamento artificial, pois esta é sua vivência, é o que ela observa no seu dia a 

dia dentro desta comunidade.   

 Assim, ao observar esta revelação, surge a indagação de até que ponto os profissionais 

de saúde ao trabalhar com a educação em saúde sobre o aleitamento materno consideram estes 

aspectos culturais desta comunidade? Como também, compreender a rede de significados que 

são apresentadas à estas pessoas e que podem influenciar sua opção em aleitamento materno 

ou não. 

 Por isso a criança em idade escolar não pode ser esquecida nas ações de educação em 

saúde. É preciso entender que ela também interage e participa do processo de significação 

dentro da comunidade. 

 Este estudo contribuiu para compreensão do real significado da alimentação infantil 

para estas crianças, permitindo que os profissionais de saúde reflitam suas condutas e ações. 

Colaborando para uma mudança na promoção ao aleitamento materno, que considere todos os 

protagonistas deste processo. Como também é necessário alavancar propostas de mudanças 

em atividades de educação em saúde para promoção do aleitamento nas escolas, desta forma 
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este público internalizará outras maneiras de alimentar bebês, para projeções futuras, quando 

tornar-se pai e mãe.  
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Bolsa de mingau 
Menino, 8 anos 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 

Mesmo com vários incentivos e políticas voltadas para a amamentação, percebe-se que 

a adesão nem sempre é favorável. Revela-se assim que este ato vai além da ação biológica, é 

influenciado por aspectos sociais e culturais.  

As evidências científicas sobre o simbolismo da amamentação nas publicações 

científicas demostram estar relacionados à mulher que vivencia o processo e a criança que é 

amamentada. Revelaram o reflexo do discurso biologicista dos profissionais de saúde ao 

promover a amamentação. Os estudos apresentam-se focados nos adultos (pesquisam 

mulheres, mães, puérperas e avós) e não apresentam clareza quanto aos aspectos sociais, 

familiares e culturais que podem influenciar a alimentação da criança. Surge a necessidade de 

explicar como estes significados e simbolismo estão influenciando a adoção em amamentar 

ou não. 

 Para explicar o fenômeno, utilizou-se a teoria substantiva para compreender o 

simbolismo da amamentação para escolares advindos da interação entre família e sociedade. 

Aflorou que a alimentação infantil é um fator cultural. Esta cultura influência a criança e a 

mãe e o simbolismo emergido foi o do “mingau” como simbolismo da alimentação básica 

para criança.  

As crianças, geralmente, são excluídas de atividades educativas que abordem este 

tema, portanto, simbolizaram apenas o que observam da cultura local. Porém, eles serão os 

futuros pais e mães e um dia terão que participar da decisão em amamentar, e só receberão 

informações quando já tiverem presenciado a cultura do mingau. 

 E por compreender este contexto, intervir nesta realidade cultural emerge como 

princípio prioritário para que se alargue o leque de compreensão da amamentação. Quando a 

amamentação deixar de ter um discurso apenas biomédico do profissional de saúde, poderá 

obter-se uma troca respeitável de idéias. Interagindo constantemente os significados e 

simbolismos poderão ser manipulados e modificados e assim o desmame precoce não será tão 

prevalente. 
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Bebê no berço com mingau 

Menino, 8 anos 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Estamos convidando seu filho(a) para participar, como voluntário(a), de um estudo 

relacionado à amamentação com enfoque no simbolismo da amamentação para a criança em 

idade escolar. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte deste estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra é da pesquisadora. Em caso de recusa você e nem seu filho (a) serão penalizados. Em 

caso de dúvida você pode entrar em contato com a pesquisadora. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título: Simbolismo da amamentação para a criança em idade escolar. 

Pesquisadora: Vanessa Juvino de Sousa (81) 3722-7579/9982-9922 

Endereço: Rua São Gregório, 218. B. Petrópolis. Caruaru-PE. CEP: 55240-032. 

Orientadora: Dra Profa Cleide Maria Pontes 

Co-orientadora: Dra Profa Maria Gorete Lucena Vasconcelos 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos: Hospital Agamenon Magalhães 

Endereço: Rua Estrada do Arraial, 2723. Tamarineira. Recife-PE. (81) 3266-8520 

 

O objetivo deste estudo é: compreender o simbolismo da amamentação na percepção 

entre escolares advindos do processo interativo entre família e sociedade. Para alcançá-lo será 

realizado a técnica do desenho-história com a criança, após consentimento livre e esclarecido, 

sendo assegurado ao(à) pesquisado(a) o sigilo e a privacidade das informações fornecidas 

durante a pesquisa, a qual não ocasionará nenhum risco físico, podendo, entretanto acarretar 

constrangimento haja vista que a pesquisadora não possui contato anterior com os 

entrevistados. Você tem a liberdade de se recusar a permitir a participação de seu filho (a) ou 

solicitar novos esclarecimentos ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa. 

Informo ainda, que durante a pesquisa, ou a qualquer momento você terá a oportunidade de 

esclarecer suas dúvidas em relação à amamentação. 

 Espera-se que as informações colhidas possam subsidiar a implementação de ações em 

educação em saúde para este grupo etário. 
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Esclareço também que os resultados desta pesquisa serão utilizados exclusivamente 

para fins acadêmicos, na elaboração de trabalhos acadêmicos, na elaboração de dissertação de 

mestrado e trabalhos para apresentação em congressos/eventos científicos e publicação em 

revista cientifica, porém, sua identidade jamais será revelada. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Li e entendi todas as informações deste estudo, sendo devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim como, 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade para mim ou para meu filho(a). Dou livremente meu consentimento para que meu 

filho(a) possa participar do estudo até que decida o contrário. 

 Assinando este termo de consentimento, concordo que meu filho(a) seja participante 

deste estudo de pesquisa. 

 

           Caruaru, ______ de ________________ de 2009. 

 

____________________________   _______________________________ 

         Nome da pesquisadora   Assinatura da Pesquisadora 

 

____________________________   _______________________________ 

         Nome do entrevistado   Assinatura do entrevistado 

 

____________________________   _______________________________ 

         Nome da testemunha Assinatura da testemunha 

 

____________________________   ______________________________ 

         Nome da testemunha Assinatura da testemunha 
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Panela para preparar o mingau 

Menino, 8 anos 
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