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Resumo: Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno  
 

O aleitamento materno, na maioria das culturas, tem sido considerado pela sociedade, como de 

responsabilidade exclusivamente da mulher. Entretanto, é reconhecida a relevância da presença e 

da participação do pai durante a amamentação, seja contribuindo para o seu sucesso, como 

também para o desenvolvimento da criança, por meio do fortalecimento das relações familiares. 

Este estudo foi proposto com a finalidade de compreender, no contexto familiar e sob a ótica do 

pai, a representação do seu papel durante o aleitamento materno e conhecer os fatores que 

facilitam ou dificultam sua participação nesse período. Utilizamos a metodologia da pesquisa 

qualitativa, tendo a dialética como referencial teórico e metodológico, o que permitiu desvelar a 

realidade estudada para compreendê-la e apontar as mudanças necessárias. Segundo os pais 

entrevistados, o que mais dificulta sua participação no período do aleitamento materno é a 

elevada carga horária de trabalho. Nos discursos observou-se que muitos dos entrevistados 

relataram ter acompanhado o monitoramento da saúde da mulher e do bebê no pré-natal; 

expressaram a satisfação em poder cuidar dos filhos e de terem uma participação mais efetiva na 

vida privada da família, papéis desejáveis do “novo pai”. Ao mesmo tempo, apesar destes 

achados, constatou-se que alguns ainda permanecem com resquícios da visão tradicional do 

papel do pai; afirmando que o aleitamento materno é função exclusiva da mulher. O estudo 

permitiu identificar evolução nas atitudes masculinas e, ao mesmo tempo, constatar a 

necessidade de um maior investimento dos profissionais de saúde, dentre esses o nutricionista, 

em ações educativas direcionadas aos pais (mãe/pai). Encorajar a participação e colaboração dos 

pais e orientá-los no papel de cuidadores desde o pré-natal até a puericultura, insidindo 

diretamente nas questões relativas à amamentação, seria um dos principais objetivos. Tais ações, 

certamente, reverterão em mudanças nas concepções e no exercício de ser pai, o que possibilitará 

o apoio, incentivo e promoção da amamentação, aumentando os índices de aleitamento materno 

e favorecendo a saúde das crianças que serão nossos futuros adultos.  
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Abstract: The Role of Men in Breast-Feeding  
 
The maternal breast feeding, in most of the cultures, it has been considered by the society, as of 

responsibility exclusively of the woman. However, the relevance of the presence is recognized 

and of the father's participation during the breast-feeding, be contributing to his/her success, as 

well as for the child's development, through the invigoration of the family relationships. Based 

on the nutritional importance of breast-feeding, this study intended to understand, within a 

family context and from a male perspective, the father’s role in the breast-feeding process as 

well as the factors that promote or inhibit his involvement. The qualitative research methodology 

used in this study was based on dialect theory, which allowed the researcher to identify and 

understand the factors that impact a father’s involvement in breast-feeding. The majority of 

fathers interviewed identified time spent out of the home in gainful employment as a major 

deterrent to participation in the breast-feeding process. Most participants indicated they carefully 

monitored the health status both of the mother and child, expressed satisfaction in caring for the 

child, and conveyed a desire to participate more effectively in family life. These are the roles 

identified by the “new father’s.” However, the findings also suggest that some fathers maintain a 

very traditional view of parenting where breastfeeding is the sole responsibility of the mother. 

The present study identified some evidence of change in the attitude of men toward traditional 

parenting roles. This suggests an important opportunity for health care professionals to 

effectively educate parents about the nutritional benefits of breast-feeding, to encourage 

involvement of both parents in supporting the process as well as to emphasize their role as 

caregivers from the prenatal period through birth and childhood. These interventions may further 

impact the father’s perception of his role in supporting, encouraging, and promoting breast-

feeding as well as potentially increasing the incidence of breast-feeding with its accompanying 

nutritional benefits.  
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1- INTRODUÇÃO: 

 

Muitos dos trabalhos produzidos sobre o tema da amamentação abordam a interação entre 

mãe e filho, ficando a figura paterna caracterizada como agente secundário que não interfere ou 

interfere sem autonomia, na escolha e opção do regime alimentar durante os primeiros meses de 

vida da criança.  

Sabe-se que, na maioria das culturas, os cuidados com o bebê são quase exclusivamente 

de responsabilidade da mulher, isto em parte por causa da amamentação. Segundo Carvalho (1), 

os pais devem ter um papel importante na divisão da responsabilidade, nos cuidados com a 

criança e no apoio à vulnerável dupla mãe-filho, desde as primeiras semanas de vida da criança.  

Em período recente da nossa história, nas teorizações feministas decorrentes dos 

movimentos sociais dos anos 60/70, observa-se que o homem encontrava dificuldades para 

separar sua individualidade das funções de pai. (2) 

Um homem só se torna pai (e constrói a identidade de pai) ao reconhecer em outrem a 

condição de filho, isto é, ao exercer um papel ativo em seu meio familiar e na sociedade, 

referendado pelo papel de outros entes sociais que o cercam. Em nossa cultura, as idéias de pai e 

paternidade parecem mesclar, formando um só corpo e referencial. Porém esta relação não é 

sempre direta. Em grupos sociais diversos, a paternidade pode ser exercida por pais que não o 

biológico ou mesmo por aquele que acompanha o desenvolvimento do sujeito constituído como 

filho. (3) Uma visão mais moderna da paternidade, em termos de atitude, exige um pai mais 

presente com envolvimento direto, acessível e mais responsável pela criação conjunta dos 

filhos.(4) 

No que concerne à amamentação, esta sofreu um declínio em todo o mundo, levando as 

conseqüências desastrosas para a saúde das crianças e de suas mães. (5) Segundo estimativa da  
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Organização Mundial de Saúde (OMS) um milhão e meio de crianças morrem todos os anos 

porque não são amamentadas. (6)  

O leite materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para a promoção da saúde, 

formação de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de muitas doenças. Estudos de coorte, 

desenvolvidos nas últimas décadas em diversos países, inclusive Brasil, sugerem que exposições 

nutricionais, ambientais e padrões de crescimento durante a vida intra-uterina e nos primeiros 

anos de vida podem ter efeitos importantes sobre as condições de saúde do adulto. (7; 8) 

Continuam a se acumular evidências de que o leite de vaca ou fórmulas infantis industrializadas 

podem causar problemas a curto e a longo prazo. (9; 10) 

Após o parto, a puérpera apresenta grande vulnerabilidade, em decorrência de alterações 

hormonais e em conseqüência do impacto causado pela transformação que o novo ser implica no 

seu cotidiano. Ressalta-se, então, a atuação direta que o pai pode exercer neste momento, 

discutindo e informando a parceira sobre os benefícios que o aleitamento materno exclusivo 

pode oferecer, tanto para a criança como para a mãe. (11) 

Como já mencionado, na maioria das sociedades o pai assume pouca ou nenhuma 

responsabilidade no cuidado do filho, muito menos com a amamentação. Almeida e Novak (12) 

afirmam que, dependendo do momento histórico e da intencionalidade atribuída ao ato de 

amamentar, os aspectos relacionados à natureza e à cultura, ou seja, à biologia e à sociedade, ora 

se separam, ora se mesclam. A abordagem compreensiva da amamentação permite perceber, por 

vezes, que um hábito cultural, para ser assimilado, foi tratado como instintivo, natural e 

biológico. 

A decisão de amamentar está interligada à história de vida da mulher e ao significado que 

ela atribui a este ato. Dessa forma, essa opção pessoal pode ser influenciada pelo aspecto 

emocional, social, cultural e econômico e por um ambiente favorável à amamentação. (13; 14; 15; 16) 

O tradicional reducionismo biológico vem observando uma progressiva tendência de 
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substituição, cedendo lugar a interpretações culturais que não reduzem o ser humano à condição 

de um mamífero qualquer. Tratando-se, portanto, de um ato impregnado de ideologias e 

determinantes que resultam das condições concretas de vida. (12)  

A concepção da participação mais efetiva dos homens no cotidiano familiar, 

particularmente no cuidado para com a criança, vem sendo comumente veiculada como a “nova 

paternidade”. (17) Para o psicólogo Michael Lamb, citado por Medrado, (17) a “nova paternidade” 

inclui não apenas o suporte econômico da família, na disciplina e no controle, mas 

principalmente uma maior participação na alimentação e em todos os aspectos do cuidado do 

bebê, inclusive no acompanhamento ao longo de seu desenvolvimento. 

A nova disposição para assumir o exercício da paternidade, a responsabilidade cotidiana 

pelo cuidar do outro, o ocupar-se e o permitir-se ser ocupado cotidianamente pelo filho, 

representa uma grande humanização e contribui para a desconstrução do papel tradicional do 

masculino. (18) 

Em relação ao Brasil, no tocante à prática do aleitamento materno, ocorreram avanços nas 

últimas três décadas. Apesar da tendência ascendente da prática da amamentação e de programas 

governamentais incentivarem o aleitamento materno, estamos longe do cumprimento da 

recomendação da OMS, de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e continuidade do 

aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. (19; 20) 

Programas de Promoção do Aleitamento Materno que incluem capacitação da equipe de 

saúde têm grande impacto nas práticas dos profissionais de saúde, ocasionando maior duração da 

amamentação nas comunidades por eles assistidas. (21; 22) 

Durante a minha vida profissional, junto a uma maternidade brasileira, no Estado de Minas 

Gerais (Hospital Sofia Feldman), atuei intensamente em prol do aleitamento materno e percebi a 

importância do pai/homem na assistência à mulher e à criança nas diversas fases do atendimento. 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  12 

A filosofia desse Hospital sempre esteve voltada para o trabalho em equipe 

multiprofissional. Essa instituição tem sua história marcada pelo envolvimento com lideranças 

comunitárias, associações de bairros, escolas e igrejas e tem a missão de prestar assistência 

integral à saúde da comunidade, em especial à mulher e à criança, nos âmbitos ambulatorial e 

hospitalar. A média de partos, no ano de 2006, foi de 650/mês. (23) O Hospital foi agraciado com 

o título de “Hospital Amigo da Criança (HAC)”-título dado pelo Ministério da Saúde/UNICEF, 

em 1995, sendo o primeiro título nesta modalidade, obtido por uma instituição hospitalar em 

Minas Gerais; e com o Prêmio Galba de Araújo1, em 1999, pelo tratamento humanizado 

oferecido às suas usuárias. Por tratar-se de um HAC, que estimula a prática do aleitamento 

materno, a média de puérperas que receberam alta hospitalar, no ano de 2006, já amamentando 

seu filho foi de 94,52%. (23)  

Com o objetivo de incentivar a maior presença e participação do homem e, como forma de 

humanizar a assistência prestada à mulher e ao recém-nascido, no ano de 2003, foram elaboradas 

normas para acompanhantes, preconizadas pela Portaria 569 do Ministério da Saúde/2000 (24) que 

regulamenta a Humanização à Assistência à Saúde e, atualmente, a Lei 11108 de 07 de abril de 

2005 que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de 

parto, parto e puerpério. O Hospital Sofia Feldman, muito antes do projeto de lei, garantia o 

direito da mulher e do recém-nascido de ser acompanhado, inclusive na unidade de terapia 

intensiva neonatal ou local equivalente, por seu familiar ou outra pessoa da escolha da mulher. 

Antes de se tornarem pais, o marido e sua esposa passam boa parte do seu tempo juntos 

conhecendo-se melhor e fortalecendo seu relacionamento. Mas, uma vez que o bebê nasce tudo 

muda: o novo foco de praticamente tudo que se faz é para o bebê. Neste momento, esse casal 

passa a reelaborar suas atividades conjugais e opta por visar como prioridade cotidiana o cuidado 

com o recém-nascido. (25) 

                                                           
1 No anexo A encontra-se um exemplo para inscrição ao Prêmio Galba de Araújo. 
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Com a chegada do bebê é comum o pai se sentir sem espaço para colocar seus 

sentimentos, pois o ambiente está voltado para a mãe e o bebê e, dessa forma, o pai se sente 

rejeitado, sem seu lugar junto à sua esposa-mãe. Como conseqüência, pode ter como resposta 

sentimentos de hostilidade à esposa e ao filho, e tende a ausentar-se de casa, absorvendo-se 

excessivamente em seu trabalho e em roda de amigos. (26) Patrice Engle e Cynthia Breax, citado  

por Fonseca (27), evidenciaram que os homens que desempenharam mais tarefas de cuidado para 

com as crianças relataram uma maior satisfação na relação conjugal. Partindo de estudos sobre a 

ausência paterna (por exemplo, Corneu 28) os psicólogos defendem que tanto o pai, quanto a 

mãe, tem importante papel no desenvolvimento infantil, não apenas na provisão das necessidades 

materiais, mas, também nas relações de afeto. (27) A nova disposição para assumir o exercício da 

paternidade, a responsabilidade cotidiana pelo cuidar do outro, o ocupar-se e o permitir-se ser 

ocupado cotidianamente pelo filho, representa uma grande humanização e contribui para a 

desconstrução do papel tradicional do masculino. (18) 

A amamentação é um momento de adequação na vida de um casal e deve ser valorizado, 

incentivado e apoiado pelos profissionais. Resgatando o papel da equipe, o nutricionista, 

integrante desta, tem um importante papel desde o atendimento pré-natal até o puerpério e em 

paralelo na fase de crescimento da criança. Esta atuação se justifica e se confirma com a Lei 

8234, de 1991, Parágrafo Único, que Regulamenta a Profissão de Nutricionista e determina 

outras providências: “É obrigatória a participação de nutricionistas em equipes 

multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou particulares e destinadas a planejar, 

coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar políticas, programas, cursos nos 

diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer natureza, direta ou indiretamente relacionados 

com alimentação e nutrição, bem como elaborar e revisar legislação e códigos próprios desta 

natureza.” (29) 
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O apoio às mães prestado pelos pais é largamente reconhecido como fundamental para o 

estabelecimento da lactação. O pai/companheiro tem um papel importante na divisão da 

responsabilidade, nos cuidados com a criança e no apoio à mulher desde os primeiros dias de 

vida do bebê. 

As concepções sobre o aleitamento são partes de um conjunto de conhecimentos que 

abrange uma infinidade de setores da vida humana. Assim, a maneira como a sociedade pensa a 

família, a criança, a maternidade, a paternidade, o cuidado com os filhos, a doença e as práticas 

de regulação do corpo, incluindo a medicina ocidental, traz uma relação estreita e indissociável 

com os saberes e práticas acerca da amamentação ao seio. (30) Os cuidados com as crianças, a 

maneira de alimentar os bebês bem como a amamentação são ações construídas socialmente e 

variam de acordo com o momento histórico, com a economia e a cultura de cada civilização, 

tendo implicações sociais e diversos significados para cada sociedade. 

A mulher precisa do apoio, compreensão, amor, respeito de seu companheiro no ato de 

amamentar. Cabe ao companheiro manter a calma, dar apoio e compreensão principalmente no 

início, pois a harmonia familiar favorece a amamentação. 

Para contextualização do objeto foco deste estudo, a seguir são apresentadas os seguintes 

conteúdos: Capítulo 2-Sobre o Aleitamento Materno; Capítulo 3- O Exercício da Paternidade e a 

Participação no Aleitamento Materno; 4-Investigação; Capítulo 5-Apresentação e Discussão dos 

Resultados da Investigação; Capítulo 6-Considerações Finais; Capítulo 7-Referências 

Bibliográficas e Capítulo 8-Anexos. 
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2 - SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO: 

 

2.1 – Seus Benefícios Para a Saúde da Criança: 

 Sabe-se que o aleitamento materno é o modo mais seguro e natural de alimentação para a 

criança, pois o leite materno reúne as características nutricionais ideais, além de proporcionar 

benefícios para a saúde da mulher, como: ajuda a interromper a hemorragia pós-parto; ajuda a 

proteger de nova gravidez; a diminuição do risco de câncer mamário e ovariano; a depressão 

pós-parto reduzida; a recuperação física no pós-parto é mais rápida; a ligação afetiva é 

estimulada, resultando em menos abuso e negligência.  

O leite materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para a promoção da saúde, 

formação de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de muitas doenças. Além disso, o 

aleitamento materno traz benefícios também para a comunidade, como: o custo de uma dieta da 

mãe é inferior ao custo de alimentar um bebê com leites artificiais; pois não há necessidade de 

comprar sucedâneos do leite materno ou equipamentos como mamadeira para alimentar o bebê, 

economizando-se também, água e combustível; os gastos com consultas médicas, medicamentos, 

exames laboratoriais e hospitalizações são reduzidos. Mães e bebês ficam mais saudáveis.  

O aleitamento materno proporciona vantagens imunológicas, psicológicas, até 

econômicas, reconhecidas e comprovadas. (31; 32; 33) Este alimento é uma das primeiras 

experiências nutricionais do recém-nascido, dando continuidade à nutrição iniciada na vida intra-

uterina. Ele também estimula a fala e a linguagem e previne contra problemas ortodônticos. (34) 

Previne a síndrome do respirador bucal, além de estimular as musculaturas envolvidas na 

mastigação, favorecer a deglutição e a fonação adequadas. (35)  

Em um país como o Brasil, onde as desigualdades regionais são expressivas, a promoção 

da alimentação saudável pressupõe a necessidade de definição de estratégias de saúde pública 

capazes de oferecer um modelo de atenção à saúde e de cuidado nutricional, direcionados para a 
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prevenção da desnutrição, incluindo a fome oculta e outras doenças relacionadas à fome e 

exclusão social, bem como o sobrepeso, a obesidade e demais doenças crônicas não 

transmissíveis, como as deficiências nutricionais e doenças infecciosas-resultantes da 

inadequação alimentar ou outra forma de manifestação da fome. Assim, a nutrição adequada de 

gestantes e crianças deve ser entendida e enfatizada como elemento estratégico de ações com 

vistas à promoção da saúde também na vida adulta. 

Uma maneira adequada para aumentar proporções de crianças que amamentam 

exclusivamente é mostrar à mãe e ao pai da criança as vantagens que o leite materno traz. 

A alimentação saudável tem início com o incentivo do aleitamento exclusivo até os seis 

meses de vida e complementado, até, pelo menos a idade de dois anos, com quantidades 

crescentes de alimentos complementares e líquidos, pois amplia a disponibilidade de energia e de 

nutrientes da alimentação, especialmente proteína, gordura, e a maioria das vitaminas. (36; 37) O 

Ministério da Saúde relata que as crianças amamentadas não devem utilizar mamadeiras ou 

chupetas. (38) 

O leite materno pode ser um alimento completo fornecendo componentes para hidratação 

(água) e fatores de desenvolvimento e proteção como anticorpos, leucócitos, macrófagos, 

laxantes, lipase, lizozimas, ácidos graxos, neutrófilos, fator bifidus e outros contra infecções 

comuns da infância. É isento de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo da 

criança. Em virtude das suas propriedades antiinfecciosas e da presença de lactase, protege as 

crianças contra infecções, diminui o número de episódios de diarréia, encurta o período da 

doença quando ela ocorre e diminui o risco de desidratação. (34; 39) 

 O leite humano contém fatores que estimulam a formação de uma flora intestinal 

predominantemente constituída de bifidobactérias, organismos que produzem ácidos lático e 

acético a partir da lactose. A presença desses ácidos, juntamente com a capacidade-tampão do 

leite humano, resulta em um pH intestinal (pH próximo de cinco) desfavorável ao crescimento de 
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diversos patógenos, incluindo Escherichia coli e espécies de Shigella.  Essa proteção para a 

criança pode ser evidenciada pela menor incidência e gravidade de certas infecções bacterianas e 

viróticas no lactente que amamenta, principalmente nas condições de pobreza e falta de higiene. 

Além disso, parece que a lipase presente no leite humano é estimulada por sais biliares e tem 

importante papel na produção de lipídios antimicrobianos. Ressalta-se também outros 

componentes presentes no leite humano, como fatores antiinflamatórios e também os 

imunoestimuladores. (40) Podemos observar, no quadro 1, uma comparação entre as composições 

do leite humano, leite de vaca e fórmulas. 

Quadro 1- Comparação entre as composições de leite humano, leite de vaca e das fórmulas: 
Leite Nutrientes 
 Proteína 
Humano Baixo teor (0,9%). Maior proporção de proteínas do soro (60%) e menor de caseína (40%)  

Teor elevado de imunoglobulinas e outras proteínas que têm efeito protetor. 
Composição aminoacídica adequada às necessidades da criança (teor elevado de cisteína e 
taurina e menor de metioniona e fenilalanina). Não alergênico. 

De Vaca Teor elevado (3,5%). > Relação caseína: proteínas do soro 82:18 
Caseína forma coágulos maiores e de fácil digestão. 
 Não contêm as proteínas protetoras. 
 Teor elevado de tirosina e fenilalanina e baixo de cisteína e taurina. 
 Pode ser altamente alergênico. 

Fórmulas Teor moderado (1,6-2,2) 
 O processamento melhora a digestibilidade protéica. 
Não contêm as proteínas protetoras. 
Composição aminoacídica ligeiramente modificada. Pode ser alergênico.  

 Gordura 
Humano Maior teor. Gordura predominantemente insaturada. (melhor digestibilidade). 

Rico em ácidos graxos essenciais e seus derivados de cadeia longa. 
Teor mais elevado de colesterol. Contém lipase. 

De Vaca Menor teor (leite pasteurizado tipo C). > teor de gordura saturada (pior digestibilidade) 
 Baixo teor de ácidos graxos essenciais. 

Fórmulas Redução de gordura láctea e acréscimo de óleos vegetais (melhora a digestibilidade) 
Teor elevado de ácidos graxos poliinsaturados e baixo de colesterol. 
Teor de ácido linoléico duas a três vezes maior do que LH (conseqüências desconhecidas). 

 Carboidratos 
Humano Teor elevado de lactose (7,0%). Ajuda na absorção de proteína, cálcio e ferro. 

Contêm ologossacarídeos nitrogenados e estimulam a flora intestinal bifidogênica. 
De Vaca Menor teor de lactose (4,9%). Não contém oligossacarídeos. 
Fórmulas Algumas contêm lactose. Outras contêm mistura de carboidratos (dextrina/ maltose/ 

lactose). 
Não contêm ologossacarídeos. 
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 Minerais 
Humano Baixo teor (0,2%), principalmente de eletrólitos (menor carga de solutos). 

Melhor relação cálcio: fósforo (2:1). Melhor biodisponibilidade do ferro e zinco.  
De Vaca Tem quatro vezes mais cálcio e seis vezes mais fósforo. Menor relação cálcio: fósforo. 

Teor elevado de eletrólitos (elevada carga de solutos renal). 
Baixo teor de ferro (menor biodisponibilidade). 

Fórmulas Teor se aproxima mais do leite humano, porém é variável, dependendo do tipo. 
Algumas são enriquecidas com ferro. 

 Vitaminas 
Humano Teor suficiente para suprir as necessidades do lactente, com exceção das vitaminas K e D. 

 As vitaminas A e do complexo B, podem variar de acordo com a ingestão materna.  
A vitamina B12 pode estar baixa no leite de mulheres vegetarianas. 

De Vaca Baixo teor das vitaminas C e D. Com a diluição, quase todas as vitaminas se tornam 
deficientes. 
 O teor é também reduzido pelo processamento térmico. 

Fórmulas São enriquecidas com vitaminas. 
 Processamento, aditivos e contaminantes. 
Humano Não sofre processamento (com exceção do leite de banco de elite).  

Pode conter drogas ingeridas pela nutriz e também contaminantes presentes no ambiente. 
De Vaca Sofre processamento que destrói parte de suas vitaminas e pode afetar o valor biológico 

das proteínas. 
Pode estar contaminado por patógenos diversos. Podem conter drogas administradas à 
vaca e contaminantes presentes no ambiente. 

Fórmulas Sofre processamento, contêm aditivos e são enriquecidas com vitaminas e ferro. 
Fonte: Institute of Medicine – U.S. (1991) (40) 

O leite humano é o que contêm o menor teor de proteínas, sendo o teor maior no colostro. 

As proteínas são divididas em caseína e proteínas do soro. A maior quantidade de proteínas do 

leite de vaca está na forma de caseína (82%) enquanto que no leite humano maduro, o teor de 

caseína não ultrapassa 25% das proteínas totais – a caseína é importante como provedora de 

aminoácidos livres ao lactente, além de cálcio e fósforo que são constituintes de suas micelas. Já 

as proteínas do soro do leite (lactoferrina, imunoglobulinas), são essenciais para a proteção do 

recém-nascido. As fórmulas infantis não contêm ácidos graxos, a enzima lactase nem agentes 

antiinfecciosos. (34; 41) 

Em relação aos micronutrientes, a composição do leite humano é muito diversa e pode 

variar entre grupos étnicos e mulheres. Para uma mesma mulher, são registradas variações ao 

longo da lactação, no decorrer do dia e durante uma mesma mamada, havendo diferenças entre o 

leite anterior e posterior, com alterações na concentração dos macros e micro-nutrientes. (39; 41; 42) 
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A tabela 1 (43) apresenta a composição em nutrientes do leite humano in natura, leite 

humano pasteurizado e leite humano evaporado: 

Tabela 1 – Média de sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, proteína, gordura, lactose, 
imunoglobulina A e osmolaridade dos grupos de leite humano estudados: leite humano in natura, leite 
humano pasteurizado, leite humano evaporado a 70% e leite humano pasteurizado e evaporado a 70%. 
Nutriente Sódio Potássio Cálcio Fósforo Magnésio Proteína Gordura Lactose IgA Osmolaridade 

 
M  (mEq/L) (mEq/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (g/dL) (g/dL) (g/dL)      (mg/dL)       mOsm/L 

Leite 
humano 
In natura 
 

9,1 13 246,5 122,6 29,3 0,8 2,8 8,4 247,5 264,9 
 

Leite 
humano 
Pasteurizado 
 

8,6 12,9 236,9 123,4 28,1 1,1 3,6 9,1 89,3 261,8 

Leite 
humano 
Evaporado 
 

12,4 19,4 320,6 163,6 39,5 1,2 3,9 11,1 137 337,4 

Leite 
humano 
Pasteurizado 
e evaporado 

12,6 19,5 328,3 174,4 38,6 1,4 5,0 11,7 197,5 321,2 

   M = média. 
 

Estudos mostram a importância do aleitamento materno exclusivo na prevenção de 

desnutrição, de diarréias e de infecções respiratórias. Victora e col (44) evidenciaram uma 

diminuição de até 23 vezes o risco de mortes por diarréia e Woodward e col (45) uma diminuição 

das infecções respiratórias em crianças tabagistas passivas, alimentadas com leite materno.  

A Academia Americana de Pediatria (46) relata possível diminuição da síndrome de morte 

súbita da criança no primeiro ano de vida e redução da incidência de diabetes mellitus, leucemia, 

obesidade e asma em crianças mais velhas e adultas que foram amamentados em comparação 

com os que não foram. Além disso, é possível que haja diminuição do risco de fraturas de quadril 

e da osteoporose no período pós-menopausa das mães que amamentaram seus filhos. 

Estudos observacionais sugerem que a amamentação beneficia o desenvolvimento visual 

de crianças nascidas prematuramente, devido à presença de ácidos decosahexaenoicos (DHA) no 

leite materno. (47) 
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Crianças amamentadas tendem a ganhar menos peso e geralmente são mais magras que as 

crianças alimentadas com fórmula infantil. Essa diferença não parece resultar de deficiências 

nutricionais, mas sim de uma auto-regulação da criança sobre a ingestão calórica. (37)  

Entre outras vantagens, o aleitamento materno confere importante proteção contra a 

morbi-mortalidade por doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, sendo reconhecido como 

potencial fator preventivo na redução da mortalidade infantil no mundo. (48; 49) Estudos recentes 

mostram que crianças amamentadas tendem a apresentar menor prevalência de obesidade na 

infância, com possíveis repercussões na adolescência. (50; 51) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou um estudo multicêntrico, em seis 

países (Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã e Estados Unidos da América), após reconhecer a 

inadequação do padrão de referência de crescimento da National Center for Health Statistics/ 

World Health Organization (NCHS/WHO) recomendada para uso internacional desde o final da 

década de 70. Participaram do estudo crianças saudáveis amamentadas no peito da mãe, no lugar 

das que se alimentavam com leite de vaca. Avaliaram crianças com representação universal em 

substituição das crianças/padrão locais. A nova referência aplica-se a crianças com menos de 

cinco anos de idade e incluem indicadores como peso-idade, altura-idade, peso-altura e índice de 

massa corporal-idade. Estabelecem, assim, como modelo normativo de crescimento e 

desenvolvimento crianças amamentadas e recomenda seu uso na avaliação de crianças 

independente do local, etnia, status socioeconômico e tipo de alimentação. As curvas de 

crescimento são importantes para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento na 

infância. (52; 53) 

Em relação à alimentação complementar, esta é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento da criança (54) ressaltando a importância da introdução de alimentos 

complementares (qualquer alimento nutritivo, sólido ou líquido, diferente do leite materno, 

oferecido à criança amamentada) em tempo oportuno, em torno dos 6 meses de vida. (41; 55) Esta 
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recomendação é baseada em evidências que a introdução antes da época citada, geralmente, não 

só não oferece vantagens como pode ser prejudicial à saúde da criança. 

A introdução de outros alimentos bem como a prescrição de fórmulas lácteas (leites 

artificiais) deve ser mediada por profissionais de saúde conscientes, já que o leite de vaca, seja 

ele fluído ou em pó, formulado ou não, compete com o leite materno e sua introdução marca o 

início do processo de desmame e propicia uma diminuição da troca de calor e sentimentos 

humanos que acontece a partir de um contato físico mais íntimo, a partir de uma ligação afetiva 

entre nutriz e o bebê que ela amamenta. 

Em relação à água, esta não é necessária para crianças a termo, nascidas de baixo peso, e 

que estão sendo exclusivamente alimentadas no peito materno, mesmo em condições de calor, 

concluem Cohen et col. (56) Concordando com estes autores, Black e Victora (57) evidenciam que a 

adição de água não é necessária para manter a hidratação, mesmo em países tropicais. Além 

disso, a adição de água, chás e outros líquidos têm efeitos adversos na produção do leite humano, 

no crescimento, na morbidade e mortalidade por doenças infecciosas.  

Estes autores (57) relatam também que se a recomendação para o aleitamento materno 

mudar de uma idade única para uma faixa de período de idade, adaptada de acordo com as 

necessidades individuais e a variabilidade regional, possibilitaria interpretações errôneas e 

pressão das indústrias de alimentos infantis. 

O leite materno apresenta concentrações ideais de proteínas, gorduras, sais minerais e 

vitaminas. Portanto, é o único alimento que garante qualidade e quantidade ideal de nutrientes 

para o bebê. 

Diversos estudos, já relatados anteriormente, confirmam os prejuízos causados às crianças 

alimentadas precocemente com fórmulas infantis e/ou com leites de outras espécies que não a 

humana. A substituição do leite materno pode comprometer a saúde da criança, quer nos países 
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em desenvolvimento ou desenvolvidos, com ocorrências de doenças alérgicas e metabólicas, 

com o aumento da morbidade e mortalidade entre os menores de um ano. (10; 31; 32; 44) 

 

2.2 – SUA EVOLUÇÃO NO BRASIL AO LONGO DOS TEMPOS 

 

Tendo em vista a importância dos fatores históricos que conformam a cultura de 

determinada época, optou-se por fazer um resgate histórico sobre os valores e comportamentos 

ligados ao aleitamento materno, cujos reflexos são visíveis até hoje em nossa sociedade. 

Na Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, encontra-se o primeiro relato sobre 

a amamentação no Brasil, nos seguintes termos: “... com um menino ou menina ao colo, atado 

com um pano (não sei de quê) aos peitos (...).” (12) Como se verifica nesse relato, o 

comportamento cultural dos nativos, relacionado à amamentação, surpreendia os portugueses, 

que valorizavam a cultura européia, onde amor materno não tinha valor social e moral. (25) As 

mulheres pertencentes às classes sociais dominantes consideravam a amamentação uma tarefa 

indigna para uma dama. (58) Nesse período, em Lisboa, a amamentação mercenária era uma 

prática socialmente instituída e às saloias, camponesas de periferia, cabia a tarefa de amamentar 

os filhos das classes sociais dominantes. (25)  

No Brasil, o aleitamento materno era regra geral entre os índios tupinambás, até a 

chegada dos descobridores europeus, que trouxeram em sua bagagem cultural o hábito do 

desmame. As índias cunhãs constituíram a primeira versão de saloias brasileiras; uma tentativa 

de Portugal em instituir a figura da saloia, porém em razão da rejeição cultural que 

apresentavam, foi substituída pelas escravas africanas. Com a urbanização ampliou a difusão das 

amas-de-leite entre as camadas sociais e fez com que surgisse a figura da mãe preta de aluguel. 

Devido a esse novo ator social, alguns senhores de escravos chegaram a admitir que criar negras 

para alugar era mais rentável que plantar café. (25; 42)  
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Essa nova versão de aleitamento materno mercenário foi exercida no Brasil em um 

momento histórico muito anterior à chegada dos leites industrializados. É secular a tendência de 

se conseguir lucrar com as práticas que envolvam a amamentação, estimulando 

propositadamente a instituição do desmame. (12) Até o final do século XVIII predominou a 

prática da amamentação cruzada, onde cabia as camponesas e às amas-de-leite (mães preta de 

aluguel) amamentar os filhos das classes mais dominantes. 

Já no século XIX, dentre outros aspectos, a consolidação da medicina social, que ampliou 

o seu domínio para além da exclusiva preocupação com o corpo, deu o nome de higiene familiar 

ao conjunto de técnicas de persuasão e estratégias de ataque ao desmame, também conhecido 

como movimento higienista. Esse movimento valorizava o papel da mulher como mediadora 

entre os filhos e o Estado. Assim, os higienistas reconstituíram socialmente a biologia do ciclo 

gravídico-puerperal, buscando resgatar, na ordem natural: do instinto, a maternidade e a 

amamentação como fatores vitais para a sobrevida dos filhos. (12; 25)  

Os higienistas passaram a condenar rigorosamente o aluguel de escravas como amas-de-

leite. A maioria das críticas feitas à mortalidade infantil foi por meio de trabalhos médicos sobre 

amamentação em relação à saúde dos bem-nascidos. (12) 

Ainda no século XIX, criaram-se as primeiras regras normalizadoras da amamentação, 

adotando-se os referenciais teóricos vindos, principalmente, das escolas francesa e alemã. Essas 

preconizavam os principais cuidados a serem seguidos pela mãe para obter sucesso na prática do 

aleitamento materno, destacando-se: regulação de horários determinando intervalo entre 

mamadas e o tempo despendido em cada uma delas; a amamentação em ambos os seios; a 

prática do decúbito lateral do bebê; o emprego da chupeta como meio de acalmar o bebê; a 

amamentação após o parto; a condenação do uso de água com açúcar para o bebê e as restrições 
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alimentares para a mãe lactante. (25) A esse conjunto de regras poderia ser resumido em um único 

slogan: “A saúde de seu filho depende de você. Amamente.” (12; 25) 

Registros de 1869 revelam que certos grupos de mulheres, apesar do esforço empenhado, 

não conseguiam amamentar em virtude do pequeno volume de leite produzido. (25) Assim, com as 

regras nasceram as exceções e o modelo higienista não dispondo de um conhecimento eficaz, 

criou e introjetou na cultura brasileira uma nova figura biológica, o termo leite fraco. (12) O 

surgimento deste termo demarcou um importante momento na história da saúde pública no 

Brasil. Os higienistas sabiam promover o aleitamento materno, mas não sabiam apoiá-lo. Assim, 

jogavam sobre a mulher toda a culpa do insucesso do aleitamento materno. Esta incapacidade de 

amamentar tornaria pública a impossibilidade de cumprir uma função natural e um dever 

sagrado, inferiorizando a mulher que não conseguisse amamentar perante a sociedade. Face à 

realidade do “leite fraco”, a medicina optou pelo emprego da ama-de-leite, que passou a ser 

aceito socialmente. Esse tipo de alternativa não priorizou diminuir a responsabilidade materna, 

mas manter imaculado o modelo higienista de amamentação. (12; 25) 

A diminuição da freqüência do aleitamento materno no Brasil, no século XX, com a 

prática generalizada do desmame precoce, foi concomitante ao crescimento das indústrias 

produtoras de fórmulas infantis. (59) Como conseqüência do consumismo, surge à mamadeira 

como símbolo de modernismo e urbanismo. É no final do século XIX e início do século XX, 

mais particularmente com a I Guerra Mundial, que chegam ao Brasil as primeiras remessas de 

leite condensado e de farinha láctea, importados da Suíça. A mistura desses dois ingredientes 

leite industrializado e mamadeira, configurou uma alternativa para a antiga impossibilidade 

clínica de amamentar: - o leite fraco. Associado a esse contexto surge uma nova patologia, a 

hipogalactia, que permitiu a institucionalização do desmame precoce como prática sociocultural, 

com apoio da medicina. (12; 25; 42)  
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O ano de 1921 é marcado pelo início da fabricação dos leites das marcas Ninho e 

Lactogeno no país. A indústria lançou mão de campanhas promocionais, com o grande objetivo 

de influenciar a difusão das informações científicas sobre a nutrição do lactente, além de 

monopolizar e se apropriar do saber médico. (25) Começa-se a ver as primeiras propagandas 

estimuladoras do desmame; da substituição do seio pelas fórmulas, no início timidamente, mas já 

insinuando que a modernidade iria abolir esse ato retrógrado e conservador de amamentar. Mais 

tarde, a partir da Segunda Guerra Mundial, ocorreram propagandas maciças a favor do 

aleitamento artificial, no princípio com dificuldades em serem reconstituídos e sem modificações 

que os tornavam, como dizia a propaganda, “maternizados”. Aos poucos foram chegando os 

altamente solúveis, os modificados, os adaptados, sempre tentando chegar o mais perto possível 

do padrão inquestionável - o leite humano. (42) 

Como resultado, o médico absorveu completamente a idéia de que o leite materno 

precisava de complemento, mesmo em situações em que não se diagnosticava hipogalactia. (60) 

Entre as décadas de 40 e 70, a indústria de substitutos do leite materno construiu elementos 

culturais de valorização do leite em pó e utilizou de estratégias voltadas para os formadores de 

opinião que detinham o poder de prescrever o regime alimentar do lactente: o pediatra. Assim, a 

indústria cria retórica e abordagens semióticas utilizadas na comunicação para a construção da 

verdade acerca de seus produtos. (25)  

Segundo Orlandi, (61) o aumento dos partos hospitalares também favoreceu a queda da 

prevalência do aleitamento materno. Dentre os fatores desencadeantes, a autora cita: a medicação 

do parto; a adoção de rotinas inadequadas ao estabelecimento do vínculo mãe-filho; a divulgação 

dos produtos industrializados através da prática profissional; a implantação de berçários em 

maternidades e a própria desinformação do profissional sobre dietética infantil. Ao mesmo 

tempo, o Estado se valeu de suas agências de assistência social e dos Centros de Saúde (hoje 
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conhecido como Unidades Básicas de Saúde-UBS) para implementar programas de distribuição 

de leite em pó para a população de baixa renda.  

As mudanças nas representações sobre o papel da mulher na sociedade e emancipação 

feminina, as contradições sobre o trabalho e a vida reprodutiva constituíram outro conjunto de 

fatores que, simultaneamente, interferiram no condicionamento sociocultural da amamentação. 

(58; 62) Estes fatores foram apropriados pela indústria de leites modificados, com o intuito de 

embasar socioculturalmente o paradigma do desmame comerciogênico, ou seja, iatrogenias 

cometidas em nome da indústria, que nortearam a alimentação de lactentes no Brasil até o final 

dos anos 70. (25) É também na década de 60, impulsionados pelo movimento feminista, que 

começam a aparecer pesquisadores buscando compreender melhor a masculinidade e a 

paternidade. 

Ainda na década de 70, alguns trabalhos internacionais e nacionais começam a se 

preocupar um pouco mais com a qualidade de vida de crianças precocemente desmamadas. No 

Brasil, a retomada da luta pelo aleitamento materno se inicia com a criação, pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), por volta de 1976/1977, do Comitê Nacional de Aleitamento 

Materno, um órgão de classe dos pediatras brasileiros que chamava para si uma tarefa que nem a 

Universidade nem a Academia achavam importante. Quase que simultaneamente, em vários 

estados, alguns pediatras iniciam a discussão sobre o papel protetor do aleitamento materno. (42) 

Apesar da criação desde Comitê, não existem estudos nacionais com população sadia que 

documente os índices de amamentação em décadas anteriores aos anos 70. Estima-se que a 

prática do aleitamento materno tenha sido mais baixa nesta década, dados confirmados pelo 

inquérito domiciliar nacional que mostrou que era de 2,5 meses a mediana de amamentação. (5)  

Vale ressaltar que no ano de 1977 e nos anos seguintes, 1978 e 1979, alguns projetos 

começam a surgir em partes do Brasil, como o programa que se fez na região de Campinas, 

Estado de São Paulo, que tiveram a oportunidade de treinar e idealizar os projetos que vinham 
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sendo apresentados nos congressos brasileiros. Foi nesta região que houve a modificação das 

grades curriculares dos ensinos para professores e alunos do ensino fundamental, com a 

realização de palestras, desenhos, redação, concursos de fotografias, sobre o tema 

amamentação.(42)  

Aos poucos com a constante divulgação de palestras, conferências, encontros, a princípio 

com a participação de pediatras, outros profissionais, como enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos e outros profissionais, começam a se reunir e a divulgar trabalhos escritos, 

colaborando e dando importante contribuição ao desenvolvimento destas atividades. Uma atitude 

que até então se esperaria das entidades de governo, mas que infelizmente não havia acontecido. 

(42) 

No final da década de 70, aos poucos, o governo começa a participar, principalmente 

após uma reunião ocorrida em Brasília-Distrito Federal, por volta de 1979, patrocinada pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e com participação do Fundo das Nações Unidas 

para Infância (UNICEF) em que profissionais de toda a América Latina vieram discutir as 

questões do aleitamento materno. Ainda nesta época, o Instituto Nacional de Nutrição (INAN), 

órgão do Ministério da Saúde do Brasil, começa a se interessar pelo assunto e convida alguns 

profissionais para criar o Grupo Técnico Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno - 

GTENIAM. Neste grupo participam pediatras, nutricionistas, psicólogos e obstetras, integrando 

uma ação conjunta que, associada à Sociedade Brasileira de Pediatria, começam a chamar para si 

as ações de estímulo ao aleitamento materno. Além da SBP, juntam-se ao INAN, a Federação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), a Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

além de várias pessoas de outros ministérios, como o Ministério da educação e Cultura (MEC), 

etc. (42) 

Desta forma, o UNICEF apoiou a realização de duas pesquisas: uma quantitativa, dando 

ao programa dados básicos de como estava a situação do aleitamento materno no Brasil, e uma 
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qualitativa, que permitiu conhecer de forma mais aprofundada que mensagens contra o desmame 

precoce poderiam ser apropriadas. (9) 

Na década de 80, a preocupação com o desmame precoce e com o papel da propaganda 

dos substitutos do leite materno levou o Secretário do Estado de Pernambuco (Prof. Fernando 

Figueira) a proibir mamadeiras e leite gratuito nas unidades de saúde e maternidades desse 

estado. (9)  

O trabalho pioneiro da Sociedade Brasileira de Pediatria durou anos e realizava ações em 

vários estados brasileiros, mas ainda não tinha o cunho abrangente e político que passou a ter 

mais tarde em 1981 com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), 

que foi instituído para incentivar a prática do aleitamento materno e diminuir o desmame precoce 

no Brasil. A estratégia era intervir nos obstáculos ao aleitamento materno, sendo áreas passíveis 

de intervenção: a educação, a organização dos serviços de saúde, o trabalho da mulher e a falta 

de controle sobre a publicidade dos alimentos infantis industrializados. Assim, treinamentos 

foram realizados; o alojamento conjunto tornou-se obrigatório nas maternidades públicas 

brasileiras em 1982; foi incentivada a aprovação de leis que obrigam a criação de creches nos 

locais de trabalho e que aumentam o tempo da licença-maternidade. Ainda nesta política geral 

percebeu-se que apenas aprovando uma lei que respaldasse as ações em andamento, estas 

poderiam ter efeito. (9; 42) Em 1988, foram aprovadas as Normas para Comercialização de 

Alimentos para Lactentes. Após algum tempo observou-se que os índices de amamentação 

haviam aumentado. 

Desde o lançamento da Norma com sua prática em vigor, as campanhas de fórmulas 

infantis estavam sob pressão internacional dos grupos International Baby Food Action Network 

(IBFAN) para interromper as formas de promoção comercial não éticas. O grupo IBFAN, 

iniciado em 1983, ainda era pouco expressivo em suas atuações de monitoramento das práticas 

de marketing, mas, por ser uma rede internacional, realizavam-se boicotes à Nestlé, que era a 
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companhia que praticamente monopolizava as vendas de leites infantis no país. Com estes 

boicotes, a IBFAN do Brasil foi beneficiada indiretamente, pois essa Indústria mudou seus 

rótulos e outras formas de propaganda aqui no Brasil. (9) No ano de 2006 esta Norma foi 

promovida à Lei 11.265, regulamentando a comercialização de alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura e correlatos. (63)  

São poucos os estudos de cidades ou países que mostram avaliação de impacto de 

programas ou ações pró-amamentação. Os estudos, em geral, são baseados em dados de 

inquérito nacionais (quando existiam) e às vezes apenas de áreas urbanas representativas. (9) Em 

um estudo de Barros e col (64) que acompanharam uma coorte de 5914 crianças na cidade de 

Pelotas-Rio Grande do Sul - em 1982, do nascimento até a idade de 12 meses, mostrou que a 

prevalência de aleitamento materno foi definida a partir de 4.924 (83,3%) crianças. Destas, 92% 

deram continuidade ao aleitamento materno, sendo que 54% ainda estavam amamentando aos 

três meses, 30% aos seis meses, 20% aos nove meses e 16% aos12 meses. A duração média da 

amamentação foi de 3,3 meses. 

Outros estudos realizados no Brasil por Venâncio e Monteiro, entre os anos de 1970 e 

1980, (5) mostraram que 96% das mulheres iniciam a amamentação, mas apenas 11% 

amamentam exclusivamente até 4 a 6 meses, destas 41% mantém o aleitamento materno até um 

ano e 14% até os dois anos, índices abaixo do recomendado pela OMS. Apesar da superioridade 

do leite materno em relação ao leite artificial, o declínio da amamentação é fenômeno conhecido 

em todo mundo. (5)  

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) desenvolvido, em 1984, 

pelo Ministério da Saúde, que representou um marco no modelo de assistência à saúde infantil 

para combater as altas taxas de mortalidade causadas pelo binômio desnutrição-infecção, 

incentivaram o aleitamento materno e introduziram a discussão sobre o processo de desmame. 

(65)  
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Em 1986, internacionalmente, ocorreu um importante marco referencial para a história do 

aleitamento materno: a Assembléia Mundial de Saúde coloca em votação uma nova resolução 

sobre as doações de substitutos do leite materno, informando como desnecessária essas doações 

em maternidades e que sua compra deve ser adquirida como medicamentos. Define também que 

os chamados “leites de seguimento” são desnecessários. (9)  

No ano de 1988, no mês de maio, o Ministério da Saúde regulamenta os Bancos de Leite 

Humano (BLH), no Brasil, com normas sanitárias e de capacitação técnica, tendo o Instituto 

Fernandes Figueira (IFF) - localizado na cidade do Rio de Janeiro - como referência nacional e 

estabelecendo que os bancos não devessem ficar somente envolvidos em análises bioquímicas, 

mas também envolvidos em centros nucleares de atividades pró-amamentação. O primeiro BLH 

no Brasil foi inaugurado em 1943. Ainda em 1998, foi criado pelo Ministério da Saúde, através 

do Centro de Referência Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, a Rede Nacional de Bancos de 

Leite Humano. Tal fato significou, por um lado, importante decisão de política pública no campo 

da saúde e, de outro, sedimentou um novo modelo de gestão mais apropriado à realidade de 

expansão que se verificava naquele momento. (9; 66; 67)  

O Brasil atualmente é referência mundial de bancos de leite humano. O IFF serve de 

modelo e apoiará tecnicamente os Ministérios da Saúde de países como Itália, Espanha e 

Portugal na elaboração do projeto de implantação e implementação dos BLH. 

Ainda no ano de 1988, é aprovada a licença-paternidade2 que representou uma enorme 

inovação na Constituição de 1988, já que, antes, nenhuma Constituição Brasileira tratava sobre o  

tema, sendo assim considerado um avanço na ordem jurídica. A licença-paternidade possibilita o 

 trabalhador ausentar-se do serviço por cinco dias, para auxiliar a mãe de seu filho, que não 

precisa ser necessariamente sua esposa, no período de puerpério (período que se segue ao parto 

                                                           
2 Licença-paternidade: Período de descanso concedido ao empregado (gênero masculino), por ocasião de nascimento 
de seu filho. Art. 7º, XIX, Direitos Sociais - Direitos e Garantias Fundamentais - Constituição Federal - CF - 1988. 
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até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher retornem à normalidade) e também registrar 

seu filho. 

Em 1989, a OMS e o UNICEF lançam um documento que ainda hoje é fundamental em 

qualquer atividade programática: a Declaração Conjunta sobre o Papel dos Serviços de Saúde e 

Maternidades, onde mencionam dez ações relacionadas a incentivar o aleitamento materno, os 

chamados Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno. (9)  

No ano seguinte, em 1990, também com o intuito de incentivar o aleitamento materno, foi 

assinada a Declaração de Innocenti, na Itália. Com metas de proteger, promover e apoiar o 

aleitamento materno os países, dentre eles o Brasil, tinham como um de seus objetivos 

operacionais garantir nas maternidades a prática dos dez passos para o sucesso do aleitamento 

materno, propostos pela OMS e UNICEF. Esta declaração resultou na criação do programa da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e contribuiu para o aumento da prevalência do 

aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida. (68; 69; 70). 

A primeira instituição de saúde a receber a placa de Hospital Amigo da Criança, no 

Brasil, foi o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco-Recife, em 1992.  

No estudo realizado por Vannuchi e col (68) em Londrina, tendo como objetivo avaliar o 

impacto da Iniciativa Hospital Amigo da Criança sobre a prática do aleitamento materno, foram 

consultados todos os prontuários de recém-nascidos internados em unidade de neonatologia de 

um hospital de ensino durante os anos de 1994 (n=285) e 1998 (n=368) e observaram um 

aumento progressivo das crianças em aleitamento materno exclusivo – 1,9%, em 1994, para 

41,7% em 1998.  

O Ministério da Saúde estimou, em 1999, a prevalência de aleitamento materno nas 

capitais brasileiras e no Distrito Federal durante a segunda etapa da Campanha Nacional de 

Imunização. Foi observado um aumento significativo na duração mediana do aleitamento 

materno no Brasil. Passou de 2,5 meses em 1975 - análises do Estudo Nacional da Despesa 
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Familiar (ENDEF) para 5,5 meses em 1989 - análises da Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição (PNSN). Em 1996, para 7 meses e, em 1999, para 9,9 meses - análise do Programa 

Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS). (71) Rea (9), ao analisar os dados destas pesquisas, 

salienta que o tempo da amamentação entre uma em cada duas mulheres aumentou de dois a três 

meses em 1975 para dez meses em 1999. 

Programas de Promoção do Aleitamento Materno, incluindo o aumento dos Hospitais 

Amigo da Criança, que incluem capacitação da equipe de saúde, têm grande impacto nas práticas 

dos profissionais de saúde, ocasionando maior duração da amamentação nas comunidades por 

eles assistidas. (21; 22; 72) 

Até 1996 houve um crescimento acelerado de credenciamento de Hospitais Amigos da 

Criança. O Ministério da Saúde, entretanto, decide agregar pré-requisitos para que os hospitais se 

credenciem, além dos dez passos, exige uma baixa nas taxas de cesáreas na expectativa de 

também melhorar o atendimento no pré-natal e diminuir a mortalidade materna. Desde então, 

desacelerou o credenciamento dos HAC. Em março de 2005, dados da área da Saúde da Criança 

do Ministério da Saúde revelam a existência de 310 instituições credenciadas. Dentre aqueles 

que detêm o título de HAC, a maioria deles é da rede pública, seguidos nesta ordem: pelos 

filantrópicos, privados, universitários e militares. No Estado de Minas Gerais, também no ano de 

2005, havia 15 (quinze) Hospitais Amigos da Criança (Figura 1) sendo que o primeiro a ser 

credenciado foi o Hospital Sofia Feldman, em 1995. (9; 72)  

Em relação ao Hospital Sofia Feldman, em novembro de 2001, foi inaugurado o Centro de 

Parto Normal “Dr. David Capistrano da Costa Filho”, também chamado de Casa de Parto. Trata-

se da primeira Casa de Parto de Minas Gerais, onde são assistidos, em média, 90 partos por mês. 

Tanto na Maternidade quanto no Centro de Parto Normal busca-se favorecer um melhor começo 

de vida ao recém-nascido, por meio do incentivo ao aleitamento materno, da presença dos 

familiares no momento do nascimento, do corte do cordão umbilical pelo pai ou outra pessoa da 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  33 

escolha da mulher, do resgate do papel ativo da mulher no trabalho de parto e parto, de modo 

que todos vivenciem essas experiências de forma mais saudável e prazerosa.  

No setor de neonatologia, o Hospital oferece alojamento materno, possibilitando a mãe, ou 

a um familiar, a oportunidade de acompanhar a criança vinte e quatro horas, uma iniciativa 

inédita entre os hospitais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando com 

isto à humanização de assistência. 

Neste Hospital, o pai/acompanhante sempre foi incentivado a estar presente acompanhando 

a mulher. Em 2003, o Ministério da Saúde, tendo como objetivo ampliar a participação do 

homem e como forma de humanizar a assistência prestada à mulher e ao recém-nascido elaborou 

normas para acompanhantes nas maternidades. Estas foram preconizadas através da Portaria 569, 

(24) de 01 de junho de 2000, que instituiu o Programa de humanização no pré-natal e nascimento, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde; em 2005 aprovou a Lei 11.108, de 07 de abril de 2005 (73) 

que altera a Lei 8.080 de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Em 2005, publicou a 

Portaria N. º 2.418 de 2 de dezembro de 2005 (74) que regulamenta em conformidade com o art.1º 

da Lei N. º 11.108, a presença de acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde-SUS. 

Estas bases legais têm reforçado as iniciativas do Hospital que, desde sua fundação, tem a 

assistência organizada em princípios que valorizam a presença do acompanhante/pai na 

perspectiva de um modelo assistencial humanizado, centrado na família. 

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o Hospital vem se destacando no cenário da 

assistência à saúde da mulher e da criança, sendo merecedor de diversos prêmios que incentivam 

o aleitamento materno e a valorização da atenção à mulher. Dentre as diversas premiações 

destaca-se: o título Hospital Amigo da Criança do Ministério da Saúde/UNICEF em 1995; o 
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Prêmio Cidadania e a Placa Ouro da Promotoria de Justiça de Minas Gerais, em 1997 e 1998, 

pela promoção e incentivo ao aleitamento materno e pela humanização da assistência. Em 

novembro de 2005, as iniciativas Doula Comunitária3 e Programa de Internação Domiciliar 

Neonatal (PID) 4 foram certificadas como: Tecnologias Sociais Efetivas pela Organização das 

Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura (UNESCO), Petrobrás (Petróleo Brasileiro 

S.A) e Fundação Banco do Brasil, passando a integrar o Banco de Tecnologias Sociais dessa 

parceria. 

Sempre buscando a melhoria da assistência, em especial a assistência à mulher, com o 

propósito de garantir-lhe o exercício do direito à saúde sexual e reprodutiva, o Hospital vem 

tentando implantar um modelo de gestão que se preocupe com o atendimento das necessidades 

dos usuários, que lhes proporcione maior autonomia e inclusão no processo assistencial.  

O Hospital tem utilizado como referência, para o desenvolvimento da proposta de trabalho, 

os conceitos e o modelo de “linhas de cuidado” preconizadas por Cecílio e Merhy. (75) Nesse 

novo modelo, a integralidade do cuidado é obtida quando o foco da atenção é o usuário. Além 

disso, propõe-se o funcionamento dos serviços de saúde na forma de uma rede, acionada 

conforme a necessidade de cada indivíduo. (75)  

 No que se refere especificamente ao aleitamento materno, seguindo a coerência com as 

outras ações voltadas à humanização da assistência e as políticas ministeriais, vem promovendo 

e incentivando o aleitamento materno aos pais através de palestras, orientações individuais, 

treinamento e capacitação permanente dos funcionários sobre o manejo e promoção do 

aleitamento materno. Isto é feito respeitando e promovendo a Lei 11.265 (63) de 03 de janeiro de 

2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes. Possui, também, uma  

                                                           
3 Doula Comunitária: A palavra "doula" vem do grego "mulher que serve". Nos dias de hoje, aplica-se às mulheres 
que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o parto. 
4 Programa de Internação Domiciliar (PID)-serviço que tem como objetivo acompanhar crianças em internação domiciliar. 
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creche no próprio local de trabalho, incentivando as funcionárias a continuar a amamentação 

após término da licença maternidade, o Posto de Coleta de Leite Materno para as usuárias e 

funcionárias, e vem mantendo o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança desde 1995.  

Retomando a política de titulação dos Hospitais Amigos da Criança, observam-se como 

vantagens que os mesmos tem melhor credibilidade junto aos gestores de saúde e recebem o 

pagamento de 20% sobre o pacote pago por parto.  

Na Figura 1 apresentamos os Hospitais Amigos da Criança, no Estado de Minas Gerais, 

Brasil, que estão implantados, em fase de implantação e em processo de avaliação. No anexo B, 

apresentamos o mapa do Brasil com os Estados e suas respectivas capitais. 
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Figura 1 - Hospitais Amigos da Criança em Minas Gerais - Brasil: 
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Fonte: Secretaria do Estadual de Saúde de Minas Gerais. Brasil. 2006. 

Atualmente o total mundial de Hospitais Amigos da Criança5 é de 20.400 hospitais. O 

Brasil6 possui 341 hospitais, sendo que foram desabilitados 09 até março de 2007. Nas tabelas a 

seguir mostra-se a distribuição dos Hospitais Amigos da Criança, no Brasil, e suas categorias, a 

quantidade de Hospitais Amigos da Criança por região, a quantidade de Hospitais credenciados 

por Estado e Hospitais descredenciados, por Estado, até março de 2007, no Brasil:  

 
Tabela 2: Número de Hospitais Amigos da Criança de acordo com sua categoria: 
Públicos Privados Filantrópicos Universitários 

(Públicos) 
Militar 

176 26 110 23 06 
 
 
Tabela 3 - Hospitais Amigos da Criança, no Brasil por região: 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 
23 15 38} 73 54 

                                                           
5 Fonte: Coordenação do Aleitamento Materno da Área de Saúde da Criança, Secretaria de Políticas de Saúde, 
Ministério da Saúde. Brasília. Distrito Federal. Brasil. Dados gerais do número de HAC até março de 2007. 
6 Anexo B - Figura 2: Mapa do Brasil com os Estados e respectivas Capitais. 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  37 

Tabela 4 - Hospitais Amigos da Criança Credenciados por Estado, no Brasil: 
Acre- 01 Ceará- 37 Minas Gerais-

18 
Pernambuco- 
11 

Roraima-00 São Paulo-36 

Alagoas- 07 Distrito Federal- 
11 

Mato Grosso-
00 

Piauí-12 Roraima- 00 Tocantis- 04 

Amazonas- 
05 

Espírito Santo- 
04 

Mato Grosso 
do Sul- 04 

Paraná- 19 Rio Grande do 
Sul-16 

----------- 

Amapá 01 Goiás- 22 Pará- 10 Rio de Janeiro-
15 

Santa Catarina-
19 

----------- 

Bahia- 08 Maranhão- 18 Paraíba-21 Rio Grande do 
Norte- 32 

Sergipe- 02 ----------- 

 
 
Tabela 5 - Hospitais Amigos da Criança Descredenciados por Estado, no Brasil. 
Amazonas Rio Grande do Norte Maranhão Mato Grosso 
01 05 02 01 

 
Aumentar a taxa de amamentação exclusiva e a duração mediana de aleitamento materno 

tem sido um desafio no mundo, e em especial no Brasil. Atualmente, o Ministério da Saúde, 

visualizando a necessidade de melhorar os índices de amamentação no país, está com a proposta 

de continuar as atividades delineadas anteriormente, redirecionar o trabalho intensificando a  

atenção humanizada ao recém-nascido com o Método Canguru; a fiscalização dos direitos da 

mulher trabalhadora que amamenta; as comemorações da Semana Mundial de Aleitamento 

Materno, etc. Além disso têm estado em diversos segmentos e campanhas na sociedade como 

escolas, universidades, serviços e profissionais de saúde, artistas, setores governamentais e não 

governamentais, envolvendo até mesmo o Corpo de Bombeiros e os Correios, com os projetos de 

Bombeiro da Vida  também conhecido como Bombeiro Amigo que visa a coleta de leite humano 

nos domicílios, o Projeto Carteiro Amigo da Amamentação, com o objetivo de informar a 

comunidade sobre a importância e vantagens da amamentação, incentivando o aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses e continuado até os dois anos de idade ou mais, (30) como 

estratégia de reduzir a desnutrição e a morbi-mortalidade infantil e, consequentemente, melhorar 

a qualidade de vida das crianças brasileiras; e a implantação das Unidades Básicas Amigas da 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  38 

Amamentação (IUBAAM), nos ambulatórios que fazem atenção primária, com o objetivo de 

melhorar a sustentação do aleitamento materno.  

 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  39 

3 - O EXERCÍCIO DA PATERNIDADE E A PARTICIPAÇÃO NO ALEITAMENTO 

MATERNO  

 

No contexto da amamentação, a figura paterna encontra-se em plena construção histórica. 

A família foi regida até o final do século XVIII pela autoridade paterna, que foi substituída pelo 

amor materno, permanecendo todos os deveres associados aos filhos concentrados na figura 

materna por dois séculos. A partir do século XX a mulher passou a rejeitar os sacrifícios 

maternos e vem tentando mudar o comportamento do homem, exigindo que estes compartilhem 

todos os encargos da maternagem e da educação. (58) 

A questão do masculino emergiu através dos estudos de gênero no Brasil, (76) especialmente 

nas discussões sobre sexualidade e saúde reprodutiva, dominadas até então por mulheres.  

A Conferência Internacional sobre a Saúde da Mulher, ocorrida em setembro de 1995, teve 

como uma das pautas a inclusão dos homens nos programas educacionais e de aconselhamento 

sobre a atitude reprodutiva e sexual. Ainda neste sentido, a documentação resultante da III 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida em Cairo em setembro 

de 1994, trouxe a questão da Igualdade, Equidade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (77) 

Mesmo durante os primeiros anos do surgimento do feminismo na década de 60 e do início dos 

“estudos das mulheres”, antes do conceito de gênero, havia homens interessados nas reflexões 

dessas questões.  

O gênero é um conceito de ciências sociais que se refere à construção social do sexo, (78) ou 

seja, é constituído e instituído pelas múltiplas instâncias e relações sociais, discursos e doutrinas. 

Através do movimento de “liberação feminina”, apontaram-se a divisão sexual do trabalho e 

juntamente a definição das mulheres como mães/reprodutoras, com o afastamento das mulheres 
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dos espaços socialmente valorizados da esfera pública. As mulheres queriam a libertação da 

definição hegemônica. 7 (77)  

É freqüente associar o desmame precoce da amamentação com a falta de informação e 

consciência da mãe sobre as vantagens do aleitamento materno, da falta de preparo acerca dessas 

vantagens, as propagandas de leite industrializado, à emancipação da mulher e sua inserção no 

mercado de trabalho. (16; 25; 79) 

Contudo, a possível associação das relações sociais, em que se encontram envolvidos a 

mãe e o filho, para o início e/ou continuidade do aleitamento materno, passou a ser objeto de 

estudo há pouco mais de uma década. Alguns estudos apontam que o sucesso da amamentação 

não depende somente da mãe ou da criança, mas também de um ambiente favorável, do apoio da 

família e do pai do bebê e da compreensão da sociedade. (80; 81; 82; 83) Outros estudos apontam que 

as relações familiares e as de amizade exercem um papel importante no sucesso e à longa 

duração do aleitamento materno. (79; 84; 85; 86) 

Para ser um bom pai e ser uma boa mãe faz-se necessário amar, ser amigo, ser 

companheiro, gostar de ter o filho e ter afeto por ele. Nesse sentido, o homem contemporâneo 

deverá trabalhar com sua construção reflexiva, no que diz respeito à determinação de sua 

paternidade. (87) 

Estudo realizado em 2005, (88) apontou que o companheiro tem forte influência no período 

da amamentação por acreditar que o leite materno é o melhor alimento para a criança, por 

                                                           
7 A masculidade hegemônica é entendida como o modelo cultural de ideal de masculidade numa sociedade, 

que controla o comportamento dos homens. Está ligada a legitimidade do patriarcado, que garante a dominação dos 

homens e a subordinação das mulheres. Determina o padrão para o gênero masculino, sendo evidenciado na divisão 

sexual de trabalho, na socialização da família e na escola, nas noções de pessoas, de emoções e sentimentos. É 

construída socialmente sofrendo variações na história. (77; 89)  
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considerar importante o cuidado dispensado a seu filho nesse período, por ser mais econômico e, 

por isso incentivava a sua companheira a amamentar. (88) 

A compreensão da paternidade envolve a reflexão de diferentes profissionais que podem, 

através da atuação em suas áreas, buscar o entendimento do papel do pai. Portanto, pretende-se 

fomentar tal reflexão por meio de estudos acessados que tratam do bebê e das relações 

estabelecidas na família, em especial, sobre o papel do pai no aleitamento materno.  

 

3.1 - O Bebê e a Família 

O bebê já nasce com incríveis capacidades de percepção, de integração de suas percepções 

e de relacionamento. Ele nasce de olhos abertos, conhece a mãe pelo cheiro e é capaz de sugar 

imediatamente, se colocado ao seio. (90)  

Sabe-se que para se ter uma população saudável faz-se necessário uma boa alimentação8, 

que esta depende, não só do acesso a uma alimentação adequada, mas também da assistência do 

profissional de saúde, sobretudo, da educação da população. E a educação da alimentação inicia-

se muito precocemente, nos primeiros meses de vida do bebê quando inicia a formação de 

hábitos alimentares, com o intuito de promover uma geração futura mais saudável. Para isso o 

profissional de saúde deve conhecer e abordar às pessoas que estão ao redor da criança, não 

somente a mãe, mas o pai da criança também.  

                                                           
8 Como já explicitado em outros capítulos, a introdução precoce de água, sucos, chás, além de outros tipos de 

leite são desnecessários para hidratação e suplementação do bebê nos primeiros seis meses de vida e elevam o risco 

de morbi-mortalidade infantil por infecções e não promovem melhoria no ganho ponderal, além de interferir na 

absorção de nutrientes como ferro e zinco. (91; 92) O uso de chás atendem a fatores culturais que reforçam a crença da 

sua utilidade como remédio e não como alimento. (93) 
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Antigamente, pensava-se que nos primeiros meses o bebê só se relacionava com a mãe e 

dela dependia a satisfação de suas necessidades básicas de sobrevivência física e emocional. No 

entanto, sobretudo a partir da década de 80, as pesquisas e a observação refinada do 

comportamento dos recém-nascidos no contexto familiar mostram que desde os primeiros dias 

há também a percepção do pai. Portanto, o pai entra muito mais cedo na vida da criança do que 

se costumava supor. É importante que ele participe dos cuidados do filho, para construir um 

vínculo sólido com o bebê, o vínculo pai-filho(a), influenciando qualitativamente o 

desenvolvimento emocional mais saudável, minimizando possíveis rivalidades, somatizações e 

regressões. (77; 94) Desde cedo, o feto apresenta padrões de comportamento e características de 

personalidades bem definidas, cuja comunicação e interação podem acontecer por atos, 

pensamentos ou palavras. Além disso, a gestação configura-se como um período de preparação 

para novos atributos sociais tanto para a mãe quanto para o pai.  

Assim, quanto mais fortes forem os laços afetivos fixados entre pai e filho(a) na gravidez, 

melhor será o desenvolvimento da paternidade e do vínculo pai-filho(a) na vida fora do útero, 

sendo o estabelecimento desses laços, nos primeiros estágios de vida, a chave para reviver a 

instituição da paternidade.(1; 95) Fisiologicamente somente as mulheres podem gerar filhos, porém 

os homens também participam desse processo de produção de vida.  

Estar presente ao parto é também uma forma dos homens se sentirem incluídos no processo 

de geração da vida que se passa no corpo da mulher e reforça o interesse e o afeto do pai, 

propiciando uma continuidade do processo que iniciou com a fecundação e culmina com a 

paternidade estabelecendo vínculos futuros de assistência e afeto, tanto em relação ao bebê, 

quanto com a sua mãe. (1; 95; 96) Após nascimento, o filho passa a ser representado como vida 

concreta, confirmada pela possibilidade de tê-lo nos braços, fato marcado pela emoção ao 

mesmo tempo em que remete a deveres e responsabilidades implícitas na geração de um filho. (97) 
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Para Winnicott, (98) o pai seria vivido pela criança como se fosse outra mãe, não tendo 

reconhecido como uma pessoa de outro sexo. O modelo do relacionamento inicial com o bebê 

seria o modelo do materno mesmo que desempenhado pelo pai. (98) Tal fator está relacionado à 

valorização do vínculo materno na formação da personalidade da criança, baseada num modelo 

de família em que cabia à mulher a exclusividade dos cuidados com os bebês, e numa 

compreensão das origens do amor na satisfação das necessidades da nutrição. Desta maneira, a 

relação com a mãe foi vista como o objeto amoroso mais forte e o protótipo de todas as relações 

amorosas posteriores. (37)  

No entanto, podemos considerar que o vínculo precoce entre os pais e os bebês propiciado 

pelo maior convívio dos homens com seus filhos pode oferecer aos recém-nascidos, experiências 

precoces de contato amoroso com o corpo do pai. Essa possibilidade de contato amoroso precoce 

com os pais é importante na construção de identidade de meninas e meninos. (27) 

É importante admitir o grau e a intensidade de amor que o pai pode dedicar ao filho, sendo-

lhe permitido explorar seus sentimentos, elevando a paternidade a um plano superior ao de 

mantenedor. 

Stern, (99) psicanalista e pesquisador do desenvolvimento infantil ao abordar o 

comportamento dos bebês, centra sua teoria no entendimento de que a noção do eu é primária e 

tem como conseqüência o reconhecimento do outro, noções essas que são fenômenos universais 

que influenciam todas as experiências sociais humanas. Os bebês começam a experimentar o 

senso de um eu emergente desde o nascimento e estão predispostos a ter consciência de seus 

processos auto-organizadores, não havendo confusão entre eu e outro no começo ou em qualquer 

ponto durante o período de bebê. Segundo ele, “os sentimentos de saciedade em associação com 

a percepção de uma pessoa ou parte de uma pessoa são inquestionavelmente importantes. A 

amamentação é uma atividade vital para o relacionar-se emergente por muitas razões, sendo uma 
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das primeiras atividades sociais recorrentes importantes durante a qual o bebê passa por vários 

estados, incluindo a inatividade alerta.” 

Assim, o desenvolvimento infantil é um processo que vai desde a concepção, envolvendo 

vários aspectos, indo desde o crescimento físico, passando pela maturação neurológica, 

comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança. 

 A primeira condição para que uma criança se desenvolva bem é o afeto. A falta de afeto, 

de amor nos primeiros anos de vida pode deixar marcas definitivas no desenvolvimento da 

criança, constituindo-se em um dos riscos mais importantes para o seu desenvolvimento. (100)  

De fato, a educação de um filho(a) não se constitui em tarefa fácil, pois os cuidados com a 

criança são constantes e permanentes. A família é responsável pela formação do comportamento 

alimentar da criança através da aprendizagem social, tendo os pais o papel de primeiros 

educadores nutricionais. Durante a amamentação, o reflexo da expressão orofacial é interpretado 

pelos pais como resposta ao prazer ou desgosto aos sabores, o que permite uma forma de 

comunicação durante a lactação. (101) 

A família, deste modo, tem dupla função: a primeira constitui satisfação de necessidades 

básicas como alimentação, calor, abrigo e proteção; e a segunda função de proporcionar um 

ambiente no qual possa desenvolver ao máximo suas capacidades físicas, mentais e sociais; 

sendo necessário uma atmosfera de afeição e segurança. (102) 

 

3.2 – A Mulher- Mãe 

Para Badinter, (58) a relação mãe – filho não é universal e nem natural, tendo sido a 

maternagem uma construção social, a partir de interesses sócio-políticos específicos, entre os 

quais a sobrevivência das crianças, necessária para o desenvolvimento da sociedade burguesa. 
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Além disso, aponta o papel da psicanálise e do discurso médico na consolidação da mulher como 

personagem central da família e da maternagem, afirmando que o amor materno é um sentimento 

não inerente às mulheres, mas fruto de uma construção histórico-social. 

Já Winnicott (98) diz em seus discursos que a boa mãe é aquela que se dedica ao filho, sendo 

até mesmo a responsável pela paternagem do marido, o que contribui para a culpabilização das 

mulheres com relação à maternagem. Tais idéias, por outro lado, incitaram várias feministas a 

questionar os fundamentos da teoria da mãe naturalmente devotada. 

Embora a dissociação entre sexualidade e reprodução tenha se tornado possível nos dias 

atuais, a relação mulher-mãe mantém sua força no imaginário e nas representações sociais sobre 

o gênero feminino. Ainda é comum a idéia de que o filho e a mãe vivem uma relação de 

simbiose: a mãe “sabe” quando alguma coisa não está bem com seu filho. Seguindo esse 

raciocínio, a construção social da maternidade e maternagem favorecem uma menor participação 

masculina no cotidiano familiar. Uma explicação possível seria que a maternidade e 

consequentemente a maternagem, pela ligação com o corpo, é um elemento ainda forte na nossa 

cultura, determinando que o cuidar seja uma atribuição exclusiva do gênero feminino. (103)  

 Sabe-se, porém que nem a maternagem e nem a paternagem existem isoladamente. Nos 

dias atuais, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e seus salários têm favorecido a 

ascensão social sendo fundamental para o sustento da família. Ainda assim, os salários, em geral, 

são mais baixos do que os dos homens. Socialmente, espera-se ainda que o homem seja o 

principal provedor. (103)  

Todavia uma questão se sobrepõe: a mulher grávida, as contrações e o parto estão longe de 

ser uma construção social. Por outro lado, a tradição patriarcal, no caso específico da sociedade 

brasileira, contribuiu para essa divisão de atribuições. Unbehaum (103) ainda aponta que a 

atividade de cuidar dos filhos é representada no imaginário social como uma função natural da 

mulher, por sua vez, o bom pai é aquele que garante o exercício dessa atividade. Ela ainda 
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aponta o conflito das relações de gênero onde o desejo feminino em compartilhar com os homens 

as responsabilidades familiares se mescla ao desejo de não abrir mão de um dos poucos espaços 

de poder que as mulheres dispõem. Nos conflitos culturais está a redefinição da divisão do 

trabalho doméstico.  

No quesito do sentimento e comportamento da mãe, em relação a seu bebê, esses são 

profundamente influenciados por suas experiências pessoais prévias com seus pais. (102) É este 

padrão de relacionamento parental que dará a forma como ambos os pais irão vincular-se ao 

filho, provendo ou não suas necessidades físicas e emocionais. 

Em relação à mulher e ao aleitamento materno, a preferência dos seus parceiros quanto à 

alimentação das crianças foi um fator decisivo da maioria das mulheres pela amamentação e por 

sua duração. (59; 104) Estudo realizado por Chaves e col, (91) em Minas Gerais, sobre os fatores 

associados com a duração do aleitamento materno, apontaram uma associação entre o menor 

tempo de aleitamento materno com as variáveis de idade materna menor que 20 anos; idade 

gestacional menor que 37 semanas; peso do recém-nascido menor que 2500g; resposta incorreta 

sobre a técnica do aleitamento materno; intenção de amamentar; número de consultas pré-natais 

inferior a cinco e superior a nove; uso de álcool ou tabaco; primeira mamada após 6 horas; 

intercorrências com o recém-nascido e uso de chupeta. (91) Frente a tais resultados, concluíram 

que a atuação dos profissionais de saúde no acompanhamento das mães e bebês é indispensável 

no sentido de incentivar e apoiar o aleitamento materno.  

Outro estudo realizado no Reino Unido por Ingram, (105) aponta que o principal fator que 

influenciava negativamente a amamentação foi exposição dos seios em público e o retorno ao 

trabalho. Foi verificado também que a introdução de água ou o uso de chupetas estava associado 

com a diminuição do aleitamento materno e a maioria das mulheres tinha a intenção de 

amamentar quando eram encorajadas pelos companheiros e pelas avós. Estes, quando tinham 

conhecimento, apoiavam e promoviam a prática do aleitamento materno. Ingram (105) reforça a 
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importância dos profissionais de saúde envolverem o pai do bebê e as avós no aleitamento 

materno no período do pré-natal e pós-parto. 

O profissional além de ter habilidade em se comunicar com os pais, tem que ter 

conhecimento em aleitamento materno e competência clínica. Deve-se considerar a forte 

influência do pai sobre o início e duração da amamentação. Observa-se um impacto positivo no 

aleitamento materno quando acontecem visitas domiciliares por parte dos profissionais de saúde 

como o nutricionista e assistentes sociais quando se tem uma experiência bem sucedida com o 

aleitamento materno. (13; 106; 107)  

Para que a prática do aleitamento materno tenha êxito, é necessário que a mãe tenha aliados 

em seu empreendimento de amamentar o filho no peito nos primeiros meses de vida. É 

necessário preparar o marido, que se acredita ser a pessoa que possui maior grau de intimidade 

com a esposa, através de orientação e assistência sobre o assunto, a torná-lo um efetivo elemento 

de incentivo e ajuda à esposa durante essa fase, prevenindo o desmame precoce de seu filho. (108) 

 

3.3 – O Homem, a Paternidade e o Aleitamento Materno 

Estudos a respeito da família que analisam as diferentes formas como as culturas vêem a 

relação dos genitores com os filhos, demonstram que a instituição doméstica possui um caráter 

cultural, apoiado em fundamentos biológicos relacionados à reprodução e ao aleitamento. Como 

mencionado, devido ao fato biológico da gravidez, na maioria das culturas, a mulher é a 

principal responsável pela “maternagem”, ou seja, com os cuidados e responsabilidade pelos 

filhos. (87) 

Durante longo tempo, os homens foram inseridos nos estudos seguindo o modelo 

freqüentemente referido como “patriarcal”: o homem racional, ativo no público, na produção da 

ciência e da cultura, provedor, sexualmente “irresponsável”, poderoso, universalizado na sua 

dominação. O outro lado era a mulher: emotiva, voltada ao mundo privado da reprodução dos 
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filhos, cuidando das relações de afeto, sexualmente passiva, dependente, obediente, 

universalizada na sua opressão. No confronto dessas relações sociais, fossem na esfera do 

público ou privado, todas as vantagens segundo os valores dominantes da sociedade, pareciam 

ser dos homens. (77; 109)  

O homem contemporâneo, na luta pela conquista de satisfação individual, não dá mais 

tanta importância às convenções que sempre lhe tolheram. Desse modo, a família moderna é 

dominada pela dessacralização de antigos valores. As mudanças que vem ocorrendo na família 

podem ser vistas como um processo de busca de melhor qualidade nas relações interpessoais. 

Essas mudanças não significam que a família esteja desaparecendo ou perdendo suas funções. 

Há evidências que apontam para a estabilização de um novo tipo de família, mais especializada 

do que antes. Embora a família nuclear moderna seja mais independente, tanto econômica quanto 

geograficamente, ainda há forte ligação entre seus membros. (110) 

Assim, algumas dessas mudanças em relação aos cuidados com os filhos, são observadas 

através da história.  

As mudanças sócio-econômicas e culturais que foram consolidando-se na segunda metade 

do século XX provocaram alterações nas condições feminina e masculina, desencadeando a 

necessidade de se buscar diferentes compreensões sobre as relações pessoais e sobre os laços 

familiares. O feminismo, neste contexto, inicia um movimento de reivindicação de igualdade de 

direitos sociais e abre espaço para investigações em diversas áreas. (62; 109) 

Com um número cada vez maior de mulheres ingressando no mercado de trabalho e 

conquistando a independência econômica, ocorreram novos arranjos familiares, com 

significativa mudança nas relações entre homens e mulheres, com a separação entre papéis 

conjugais e papéis parentais. (2) As transições para a paternidade e a maternidade revelam que os 

membros da família podem enfrentar mudanças conflitantes como sentimentos em relação ao 

parceiro, como também podem experimentar tensões maritais. As complexidades dos padrões de 
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ajustamento durante as transições para paternidade/ maternidade parecem refletir diferenças 

entre mães e pais, como por exemplo, o período da gravidez que seria o melhor preceito de 

ajustamento da mulher ao bebê sejam nas suas relações conjugais e seu ajustamento psicológico 

à gravidez, este também poderia ser um fator de estresse do homem ao trabalho. (111)  

Badinter (58) coloca que o discurso psicanalítico da necessidade de distinção dos papéis 

maternos e paternos contribuiu muito para a concretização do comportamento do homem, uma 

vez que a mulher simboliza o amor e a ternura, e o pai, a lei e autoridade. (58) No que se refere ao 

aleitamento materno a literatura, de modo geral, reconhece a necessidade da inclusão e 

participação do homem, onde ambos os pais ocupam um papel importante para sua promoção. 

(80; 112; 113; 114)  

O pré-natal e o puerpério são períodos importantes, onde toda família deveria participar das 

questões referentes ao aleitamento materno, dissipando mitos e dúvidas que envolvem essa 

prática. (14; 115; 116) Neste momento, entretanto, o pai tem um papel essencial; há uma participação 

que não é modelo. Alguns só se tornam pais depois da concretude do nascimento do bebê. 

Alguns são muito participantes, procurando sentir o bebê na barriga da mulher, acompanhando-a 

nas consultas de pré-natal, ajudando a compor o enxoval e a organizar a arrumação do quarto; 

quando o bebê nasce, entram num esquema de revezamento para dar conta das tarefas e dos 

cuidados com o recém-nascido; acordam à noite quando o bebê chora, trocam fraldas, mudam a 

roupa, dão banho, levam para passear, dentre outras coisas. Entretanto, outros se sentem alheios 

ao filho durante a gravidez e, mesmo depois do parto, não desenvolvem uma ligação intensa com 

o bebê, nem se aproximam muito por considerá-lo um “bichinho”. (94)  

A participação dos pais durante o parto se faz presente nas instituições onde está 

implantada a escolha de acompanhante, indicando transformações nas relações de gênero, na 

compreensão de parto e de paternidade. (1) A entrada do homem na sala de parto surgiu entre 

famílias nucleares urbanas em países desenvolvidos na década de 70, com o objetivo de 
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recuperação da afetividade, da valorização da mulher e do resgate da referência familiar, 

perdidos com a passagem do parto domiciliar para a assistência hospitalar. (1)  

O envolvimento emocional do pai na gestação pode ser compreendido através da sua 

participação em atividades relativas às gestantes e aos preparativos para a chegada do bebê, do 

apoio emocional proporcionado à mãe, da busca de contato com o bebê, bem como das 

preocupações e atividades destes pais. (117)  

Jorge Lyra citado por Medrado (17) afirma que:  

 (...) a concepção e criação dos filhos constituem experiências humanas 

atribuídas culturalmente às mulheres, não incluindo o pai. A paternidade, quando 

tratada, é concebida, na maioria das vezes, sob ótica feminina, reforçando a idéia 

de que são as mulheres que carregam a gravidez. Quase nunca se pergunta ao 

homem sobre sua participação, responsabilidade e desejo no processo de 

reprodução (...) Esta divisão de atribuições masculinas e femininas persiste 

mesmo quando se apontam vantagens para as crianças e para os homens adultos 

de uma participação mais intensiva nos cuidados para com seus filhos. 

O preparo do homem para a nova situação de pai é essencial para ele compreender as 

modificações que ocorrem na dinâmica familiar com a vinda do bebê e, a partir disso, melhorar a 

sua participação e ajuda à esposa no período da amamentação - atitudes importantes para o 

sucesso da prática do aleitamento materno. (118) É necessário superar barreiras quando surgem 

sentimentos no pai de separação da companheira e sentimentos de omissão e inabilidade no 

período da amamentação. (114)  

Desta maneira, o melhor período para inserir o pai no processo da amamentação deve ser 

nas consultas, durante o pré-natal, quando o casal teria todos os esclarecimentos sobre o 

aleitamento materno, e desta forma o homem passaria a compreender os benefícios do leite 

materno, dispondo-se então a apoiar a mulher, dando suporte emocional e ajuda para superar as 

crises que possam vir a aparecer ou nas dificuldades que possa ocorrer durante o aleitamento, 

fazendo com que o pai se sinta integrante deste período, em que a mãe e o recém-nascido 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  51 

desenvolvam relação afetiva especial. (41) A educação em saúde motiva a pessoa a formar hábitos 

que sejam benéficos e evita ações que sejam nocivas. (108) 

Infelizmente, em parte por causa da amamentação, os cuidados com o bebê são quase que 

exclusivamente responsabilidade da mulher, na maioria das culturas. Cabe a todo profissional de 

saúde incentivar o pai a participar efetivamente no período do aleitamento materno, contribuindo 

para que a mulher compreenda que o pai não é um simples incentivador da prática do 

aleitamento materno, mas sim o principal influenciador da amamentação.  

O papel do homem, particularmente do pai na família, anteriormente negligenciado, tem 

emergido nas agendas das instituições internacionais e nacionais que propõem e implementam 

políticas públicas, como uma nova forma de promover a igualdade de gêneros. (27) As relações de 

gênero, mediadas pela dualidade de papéis, ou seja, poder-dominação versus subordinação-

discriminação, vem determinando o comportamento dos homens e das mulheres. (119)  

Sabe-se também que nos primeiros 10 dias após o nascimento da criança a figura paterna é 

de extrema importância para a continuidade do aleitamento materno devido às dificuldades que 

podem ocorrer na amamentação como fissuras, ingurgitamento mamário, mastite, interferência 

das avós, amigos e parentes, falta de apoio do companheiro; e o uso de bicos e chupetas que 

também pode interferir no modo de sucção da criança. Em contrapartida, o parto em um Hospital 

Amigo da Criança também pode ter um impacto positivo sobre a prática do aleitamento materno, 

pois ajuda a mulher e seu acompanhante na orientação, posicionamento e continuidade da prática 

da amamentação. (120) Além da amamentação também preparam o casal nos cuidados com a 

criança, a maternidade, a paternidade, o choro da criança e algumas variações no cotidiano que 

enfrentarão. 

O pai é o primeiro outro que a criança encontra fora do ventre de sua mãe. É esta presença 

que irá facilitar à criança a passagem do mundo da família para a sociedade. (2) 
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Numerosas políticas sociais e regulamentações legais em muitos países, como Brasil e 

Cuba, incentivam a paternidade responsável, e visam assegurar as condições necessárias para 

redimensionar o papel do pai em nossa sociedade, como, por exemplo, o sistema de pais 

acompanhantes nos hospitais, o reconhecimento da legitimidade dos filhos, sejam concebidos 

dentro ou fora do matrimônio, a participação do pai no cuidado pré-natal da criança, a presença 

do pai no parto e a licença paternidade. (112) 

O envolvimento dos pais nos cuidados com os bebês facilita as transformações conjugais 

que acompanham o nascimento, trazendo conseqüências benéficas para os próprios homens e 

para o desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, para que o homem sinta-se pai antes do 

nascimento do seu filho é necessário, além da proximidade física com a gestante, o envolvimento 

afetivo e aceitação da gravidez. (1; 77) Falta aos homens, no entanto, um modelo de pai cuidador, 

já que foram educados numa relação geralmente distante com seus próprios pais. Os meninos e 

rapazes não passam por nenhum tipo de treinamento ao longo da vida para se prepararem para 

serem pais. As tarefas relacionadas ao cuidado com os filhos, com a saúde, com a casa e as 

relações afetivas são representadas como pertencentes ao mundo feminino. 

Hoje, há o discurso de busca do "novo pai", que rompe o modelo tradicional de 

paternidade, desenvolvendo sentimentos afetivos e de vínculo que favorecem a construção do 

trinômio pai-mãe-filho(a). Esses sujeitos sociais afastam-se do modelo tradicional de homens 

rígidos e distantes ao compartilhar da experiência que é vivida no corpo da companheira. Essa 

aproximação com o filho, já na gravidez, vem sendo buscada especialmente pelos homens 

jovens, delineando-se um modelo de pai que rompe estereótipos patriarcais. Esse "novo pai" 

participa da gravidez, compartilhando as alegrias do nascimento e as tarefas diárias outrora 

reservadas culturalmente e exclusivamente às mulheres. (1; 58; 77) 

No Brasil, a procura de construção de um lugar social para a paternidade tem suas bases na 

literatura que trata sobre a “nova paternidade” e nas recomendações atuais das políticas públicas 
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da necessidade de se discutir e produzir conhecimento a respeito dos homens/pais na família e 

seu papel na esfera reprodutiva. (27) 

Com todo um sistema proporcionando ao pai e ao exercício da paternidade, sabe-se pouco 

sobre os fatores que permeiam a vivência do homem durante o aleitamento materno. Quando 

ambos os pais trabalham fora de casa, espera-se uma mudança na estrutura tradicional, havendo 

uma divisão dos afazeres de dentro da casa, menos tradicional e mais igualitária, (4) mas o fato é 

que o envolvimento dos pais (gênero masculino) ainda é limitado. 

Discutir o papel do pai no período do aleitamento materno só é possível se consideradas as 

questões de gênero que permeiam o tema em foco. Tais questões diferem não apenas entre as 

sociedades ou momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os 

diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem. (121) É diferente de sexo 

quando se refere aos aspectos físicos e biológicos que implicam a classificação de macho ou 

fêmea. Diferenças que estão nos nossos corpos e que se desenvolvem de acordo com as etapas 

biológicas da nossa espécie. Já a noção de equidade é uma noção política, que pressupõe a 

diferença, uma vez que não teria sentido buscar ou reivindicar igualdade para sujeitos 

idênticos.(122) 

Historicamente, o discurso feminista aliado às mudanças tecnológicas e às alterações nas 

relações de sociabilidade em todas as instituições, acabaram por abalar a idéia da masculinidade 

antes admitida como natural, iniciando uma reflexão por parte dos homens sobre seu 

comportamento e aumentando os estudos de gênero sobre o masculino, tecendo considerações 

sobre as relações que os homens estabelecem com suas mulheres e com seus filhos.  

Assim como as questões de raça e de classe, as relações de gênero ajudam a esclarecer os 

mecanismos através dos quais o poder e os recursos são socialmente distribuídos. (123) Desde o 

nascimento a mulher é preparada para assumir um papel determinado na sociedade, isto é, na 
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família, na vida privada e o homem é preparado para assumir os negócios, a estabilidade 

financeira, a vida pública.  

Assim como também o movimento de mulheres que rejeitou a identificação do feminino 

com o privado e luta para fixar sua presença nos demais espaços públicos, um movimento 

paralelo de homens, de forma oposta, mas equivalente, tem expressado publicamente sua 

insatisfação com a identidade masculina colocada na dominação, na força e na atuação no 

público e reivindica um novo lugar para os homens no espaço privado. (124)  

Os comportamentos reprodutivos que de alguma forma consideram a perspectiva de 

gênero, desvalorizam a participação do homem na gravidez por reproduzir a máxima de que 

gestação é "coisa de mulher", não havendo surpresa quando alguns pais precisam ver para crer. 

Agindo assim, os pais se excluem da responsabilidade pela vida do filho durante a gravidez e 

após seu nascimento, por não se sentirem parte dela. (77) 

Faz-se necessária uma mudança no papel social do homem, onde um novo modelo de 

comportamento deve ser buscado. Questiona-se se as alterações no comportamento masculino 

não seriam apenas mudanças de estilo, restritas a um segmento de classe, sem alterações efetivas 

e substanciais nas relações de poder que permeiam o gênero. (123)  

Referindo-se ao papel de pai, Gomes e Resende (2) afirmam que o pai representa a 

possibilidade do equilíbrio, entendido como regulador da capacidade da criança investir no 

mundo real, ganhando espaço no processo de desenvolvimento, de acordo com a etapa da 

criança. A criança necessita do par conjugal adulto para construir dentro de si imagem positiva 

das trocas afetivas e de convivência. 

Aquino e col (125) relatam que, em relação ao exercício da paternidade, a participação 

masculina no cuidado da casa e dos filhos, de um modo geral, tem sido identificada como 

eventual ou inexpressiva, apesar da entrada acelerada e crescente da mulher no mercado de 
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trabalho. Assim, é necessário que homem e mulher comecem a se enxergar como responsáveis 

por igual pela vida humana que estão a gerar, desde a gravidez até a vida adulta.  

O pai contemporâneo não se identifica com o homem definido como reprodutor ou 

provedor econômico; ele se faz presente em contexto familiar estável, sob o ponto de vista da 

estrutura e da dinâmica do grupo familiar; é movido pelas transformações sócio-econômicas e se 

dispõe a restabelecer seu lugar e a repensar modelos que lhe permitam viver a paternidade, senti-

la e exteriorizá-la. (2) 

Reconhecer o papel do homem na decisão da parceira de amamentar permite avaliar o 

efeito da intervenção educativa quanto casal e não como indivíduos distintos. A incidência e a 

duração da amamentação entre as mulheres que assistiam às aulas sobre a importância da 

amamentação e nascimento da criança eram maiores quando os parceiros estavam presentes. 

Acredita-se que essa intervenção educacional sobre amamentação permite ao pai convencer sua 

parceira a escolher este método de alimentação. Pesquisas adicionais quanto ao mecanismo de 

conduta de saúde no trabalho nessas relações iriam engrandecer a habilidade de programar 

intervenções educacionais efetivas. (113)  

As razões que levam os pais a não se envolverem e participarem das consultas de pré-

natal e acompanhamento da saúde e desenvolvimento da criança são várias, algumas citadas vão 

desde a impossibilidade de irem ao serviço de saúde, a não solicitação da sua participação pelo 

profissional de saúde, embora estivessem presentes no local e por acreditar que os profissionais 

não iram gostar que eles participassem da consulta. (59)  

Nesse contexto, ressalta-se o aleitamento materno que faz parte deste período e que é 

função de ambos se ajudarem para oferecer uma vida melhor ao filho, iniciando pela alimentação 

após o nascimento, perpassando por todos os cuidados demandados pela criança durante seu 

processo de crescimento e desenvolvimento. 
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A associação entre o pai residir com a criança e com a mãe e quando aprovavam 

intensamente a amamentação também estão associados com sua influência no início e na duração 

do aleitamento materno. (59)  

Atualmente os pais contemporâneos imaginam-se como pais bastantes presentes, 

carinhosos e atenciosos, brincalhões e amigos. Como conseqüências, teriam bom relacionamento 

com o filho, educando-os, dando-lhes limite e servindo de exemplo; desejando ensinar o que 

aprenderem com os seus próprios pais, mas corrigindo seus erros. (126) Contudo esses novos pais 

sentem-se perdidos e confusos quanto ao que se esperar do novo papel, pois de um lado existem 

as demandas o pai provedor (pai tradicional) e do outro as demandas de maior participação e 

envolvimento. 

O conhecimento sobre o aleitamento materno leva o pai a exercer maior influência sobre 

a vontade da mulher em amamentar. (108) 

Observa-se que o ato de cuidar das crianças exige dos pais maior aproximidade física de 

seus filhos tornando-os mais sensíveis, mais afetuosos e favorecendo a interação pessoal entre 

ambos. Estar próximo do filho e assumir as tarefas de cuidá-lo não se coloca mais como uma 

atribuição naturalmente confiada às mães. Esse contato direto através dos cuidados com os 

filhos, faz com os que os pais sentam-se atraídos pela: troca de carinho entre pai e filho, pelo 

prazer de acompanhar o desenvolvimento da criança, o prazer de estar junto à criança, à 

comunicação entre ambos, a sensação das obrigações e responsabilidades paternas cumpridas e a 

percepção das respostas das crianças na interação pai-filho. (127) 

Por outro lado, a idéia de que o leite é fraco e não sustenta a criança ou que está sendo 

produzido em pequena quantidade, ainda são dificuldades apresentadas durante o período do 

aleitamento materno. (108) Bem como algumas atitudes paternas contrárias ao aleitamento materno 

que podem ser desencadeadas durante a gravidez e durante o período da amamentação, como o 
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ciúme decorrente da maior proximidade física e emocional entre a mãe e o filho e, o fato do pai 

não poder participar diretamente na alimentação da criança. (59; 108; 128)  

Apesar de o pai demonstrar interesse e disposição em ajudar à mulher nessa trajetória 

inicial do aleitamento materno, a falta de seu conhecimento sobre aspectos práticos da 

amamentação pode levá-lo a influenciar a mulher a optar por mamadeiras9 e outros tipos de leite 

por parecer a melhor e mais fácil solução para as dificuldades apresentadas. (108) 

No estudo de Goodman (128) a amamentação foi identificada como uma fonte significante 

de frustração. Alguns pais (homens) cujos filhos estão sendo amamentados não estão preparados 

para isso e ficam surpresos com o efeito da amamentação em suas vidas e nas relações com seus 

filhos. Alguns pais sentiam que não importava o que eles fizessem nesse período isso não seria o 

bastante para a criança e outros pais de crianças que amamentavam se sentiam particularmente 

excluídos. Preocupavam-se e sentiam-se frustrados em relação à criança quando a mãe estivesse 

ausente sem saberem o que fazer caso a criança chorasse de fome e não tomasse mamadeira.  

Apesar de alguns pais acreditarem que parte do seu papel é dar assistência a sua parceira 

no papel materno e de que muitos não acreditarem que elas recebam apoio do parceiro, as 

demandas de cuidado infantil criaram tensões nas relações do casal. (128)  

Mas, alguns pais falam com satisfação do início do envolvimento deles nesse período do 

aleitamento materno e de como desenvolveram seus próprios caminhos para relacionar-se sem 

                                                           
9 O desenvolvimento do complexo cranio-facial (mandíbulas, arcos dentais, língua, músculos faciais) resulta da 
interação entre os fatores genético e ambiental. Ao fazer uso de mamadeira, a língua torna-se hipotônica e incapaz 
de permanecer na posição correta. A falta de função da língua, que faz com que ela repouse sobre o arco inferior, 
permite que o ar entre pela boca, comprometendo a respiração nasal. Esse repouso da língua, no arco inferior, 
também pode favorecer o crescimento inadequado da mandíbula e pode levar ao desenvolvimento da mordida 
cruzada posterior. (129; 130) Além disso, o bucinador, músculo responsável pela obtenção do leite da mamadeira, 
torna-se hipertrófico em casos de sucção prolongada. Essa tonicidade inadequada causa mordida cruzada e 
apinhamento dental, além de levar a alterações seqüenciais na face, como o estreitamento excessivo da maxila, 
atresia do palato, desvio de septo e comprometimento da estética e função do nariz. (129)Quando a criança alimenta 
através do seio materno, favorece o adequado selamento labial durante o estado de repouso e a correção do 
retrognatismo mandibular fisiológico, além de beneficiar o correto posicionamento da língua na região palatina dos 
incisivos centrais, devido à aquisição de tonicidade, proporcionando um efeito protetor da mordida–cruzada 
posterior, resultado da intensa atividade dos músculos da língua. Mesmo entre crianças que receberem aleitamento 
materno, o uso da mamadeira interfere negativamente no desenvolvimento orofacial. (129; 130) 
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envolver com a alimentação. Eles mexiam muito com o bebê, zelava por ele, levava para passear, 

cantava, brincava com ele o quanto podiam e, assim, foram desenvolvendo intimidade com seus 

filhos. Escolhiam trabalhar por caminhos diferentes para fazer às coisas certas e estar junto. Que 

apesar de não conseguirem enxergar o que se passa entre a mãe e filho, eles achavam que 

podiam transmitir algo e essa seria sua contribuição. (128)  

Para muitos homens, havia a consciência “em conter” ou adiar suas necessidades 

propondo envolvimento e contato com a criança quando esta estivesse mais velha. Eles viram 

isso como necessário para a amamentação ter sucesso e estavam dispostos a esperar até depois da 

criança desmamar para ter uma relação mais igual com ela. Eles desenvolveram estratégias de 

aceitação para minizar seus sentimentos, “freando” situações, racionalizando e se tranqüilizando 

que isto não seria para sempre. Desenvolveram comportamentos compensatórios para aumentar 

sua interação com a criança de outro modo. (128) 

No estudo de Falceto e Giugliani, (11) que foi o primeiro a utilizar entrevistas clínicas com 

casais e com os parceiros individualmente para fazer uma associação entre a qualidade do 

relacionamento dos casais com a continuidade da amamentação, observaram que um bom 

relacionamento do casal mostra uma associação do envolvimento paterno com o cuidado com a 

criança e suporte na amamentação. Contudo não foi encontrado associação da qualidade da 

relação do casal com a interrupção da amamentação. Também, não foi encontrado nenhuma 

publicação que associava a opinião paterna e o apoio à amamentação. Apesar da alta participação 

dos pais apoiando a amamentação e principalmente cuidando dos filhos, ainda surpreende porque 

a cultura brasileira, principalmente nas classes sociais mais baixas, acredita-se que os cuidados 

com os filhos são e responsabilidade das mães. Eles apontam que no Brasil a maioria das 

mulheres inicia a amamentação (96%) no primeiro momento, sendo a duração na média de 10 

meses. (11) 
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Existem muitas questões a serem aprofundadas quando se trata de pais (gênero 

masculino) e amamentação. Paternidade e masculinidade relacionados com o aleitamento 

materno são temas ainda poucos estudados. Profissionais de saúde ainda não se preocupam com 

a preparação dos futuros pais e subestimam a influência do homem no período da amamentação. 

Pesquisas posteriores são necessárias para desenvolver uma clara compreensão da forma com 

que a amamentação afeta o relacionamento entre pai e filho, bem como a mãe percebe a 

influência e participação do parceiro nesse período.  
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4- INVESTIGAÇÃO:  

 Neste capítulo passamos a descrever a investigação à qual nos propusemos, sobre a 

representação do papel do pai no aleitamento materno. 

 

4.1 - Objetivos: 

O objetivo geral: 

- compreender, no contexto familiar e sob a ótica do pai, o seu papel durante o 

aleitamento materno e o modo como este é representado.  

Os objetivos específicos são:  

- conhecer o perfil dos pais/famílias e sua relação com a prática do aleitamento materno; 

- identificar a representação do papel do pai em relação ao aleitamento materno; 

- conhecer os fatores que na perspectiva paterna facilitam ou dificultam sua participação 

nesse processo. 

 

4.2 - Referencial Metodológico. 

O projeto de pesquisa está vinculado ao Curso de mestrado iniciado em outubro de 2004 

na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação-Universidade do Porto (FCNAUP), 

Portugal, onde foi realizado o primeiro ano do mestrado.  

Tendo em vista a natureza dos objetivos do estudo, a abordagem qualitativa de pesquisa é a 

que mais se adapta ao objeto proposto, pois, segundo Minayo, (131) “é a que melhor incorpora a 

questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas.” Em outras palavras, a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Assim, 
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envolve a obtenção de dados descritivos, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. (132; 133)  

A investigação qualitativa oferece oportunidades de estudo que vão além dos números. (134; 

135) Enquanto os pesquisadores que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas 

a região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa focaliza a 

realidade que não pode ser quantificada e visa aprofundar-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas. (131; 135) A pesquisa qualitativa interessa-se pela maneira como as pessoas se 

expressam e falam sobre o que é importante para elas. Caminha para o universo de significações, 

motivos, fenômenos, atitudes, aspirações, crenças e valores que não são quantificáveis.  

Esta metodologia se desenvolve em um contexto natural, é rica em dados descritivos e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. (132; 136) Consagra a dificuldade 

histórica da teoria de se posicionar frente à especificidade social, pois possibilita o 

desvendamento de objetos subjetivos que, por sua complexidade, exigem compreensão mais 

aprofundada dos fenômenos que os envolvem. (136; 137) Assim, o pensamento precisa respeitar seu 

objeto, acompanhando-o com cuidado, deixando que seu conteúdo fale por si mesmo. 

A pesquisa qualitativa tem como foco proporcionar melhor visão e compreensão do 

contexto do estudo, enquanto a quantitativa procura quantificar e tratar os dados sob a forma 

de análise estatística. (137) A partir da visão de mundo do pesquisador e dos entrevistados, 

busca-se captar os fenômenos para compreender e transformar a realidade. 

Assim, o estudo sobre o papel do pai no aleitamento e como ele se percebe nesse 

contexto, indica a abordagem qualitativa e a dialética como referenciais teóricos da 

investigação, pois a dialética fornece as bases para uma interpretação dos dados que não 

podem ser considerados isolados, desvinculados das influências sócio-econômicas e 

socioculturais. (131)  
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Numa sociedade capitalista onde as relações sociais se fazem a partir das desigualdades 

de distribuições de rendas, a concepção saúde-doença está marcada por essas contradições; 

mas estas desigualdades não explicitam os efeitos do modo de produção sobre a vida e a 

morte dos indivíduos. Cada sociedade tem um discurso sobre saúde/doença e sobre o corpo, que 

corresponde à coerência ou às contradições de sua visão do mundo e de sua organização 

social.(131) 

A dialética está ligada à historicidade da realidade social. No sentido de produtividade 

histórica, toda formação está em transição o que supõe visão dinâmica da realidade social; parte-

se do pressuposto de que toda formação social é suficientemente contraditória para ser 

historicamente superável. Entende-se por formação social a realidade que se forma 

processualmente na história, reconhecida como fase; sempre em transição. Significa que a 

dialética se baseia na historicidade e só o ser humano é propriamente histórico. (138)  

A dialética é a estrutura contrária do real, onde as mudanças ocorrem em função das 

contradições surgidas a partir dos antagonismos das classes no processo de produção e 

reprodução social. (136) 

Para se compreender o papel do pai no aleitamento materno é preciso desvelar a realidade 

na qual ele está inserido, o que justifica a adoção da abordagem qualitativa, pretendendo, assim 

apontar propostas de mudanças. (131)  

 

4.2.1 - Cenário do Estudo 

O estudo foi realizado no Hospital Sofia Feldman, localizado no Distrito Sanitário Norte de 

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, Brasil. É uma instituição filantrópica 

pertencente à Fundação de Assistência Integral à Saúde - FAIS. Suas atividades são 

prioritariamente dirigidas à assistência à saúde da mulher e da criança no período neonatal. (139) É 
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definido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte como referência para os Distritos 

Sanitários Norte, Nordeste e Venda Nova, servindo a uma população de aproximadamente 

500.000 pessoas, em sua maioria de baixo poder aquisitivo. O Hospital tem como missão10:  

“Desenvolver ações de atenção integral à saúde da comunidade, em especial da 

mulher e da criança, em nível ambulatorial e hospitalar, com qualidade, 

resolutividade, acolhedores e vinculantes, de forma universal, visando impactar 

nos indicadores de saúde deste grupo”. (140)  

A humanização da assistência tem sido um dos pilares assistenciais da Instituição, presente 

desde o início de suas atividades em 1976. Do mesmo modo, o controle social tem presenças 

marcantes, participando da gestão hospitalar por meio de lideranças comunitárias, gestores dos 

serviços públicos de saúde, conselhos de saúde, voluntários e trabalhadores. 

Atualmente o Hospital possui 134 leitos (67 obstétricos, 32 de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal e 35 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais) e atende, em média, 

650 partos por mês. Por decisão política institucional, este hospital atende exclusivamente aos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, reforçando e participando da construção de seus 

princípios e diretrizes. Por entender que os serviços prestados pelo SUS devem ser de excelência, 

como um direito do cidadão, sua administração busca permanentemente, com a comunidade, 

estratégias de avaliação e de melhoria da qualidade na assistência. (141) 

 

4.2.2 - Aspectos Éticos 

Inicialmente, foi solicitada autorização para implementação da pesquisa, no Brasil, 

especificamente ao Hospital Sofia Feldman (Anexo D). Posteriormente, o projeto foi submetido 

à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital (Anexo E) - CEP/HSF - órgão 

responsável pela análise e aprovação dos protocolos de pesquisa que envolve seres humanos 

                                                           
10 Anexo C - Folder do Hospital Sofia Feldman com a missão e visão do Hospital. 
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realizados no âmbito da instituição; registrado na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa/Ministério da Saúde -CONEP/MS – e que é responsável em examinar os aspectos 

éticos de pesquisa envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais, encaminhados pelos 

CEP das instituições.  

A partir do primeiro contato e, uma vez atendido aos critérios do estudo e à Resolução 

196/66 do Conselho Nacional de Saúde, (142) o casal era convidado a participar do estudo. 

Havendo aquiescência por parte de ambos, assinavam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo F) pelo qual eram informados sobre o tema e os objetivos do estudo, 

assegurando que as informações seriam tratadas de forma sigilosa e serviriam apenas para fins 

técnico-científicos.  

Ainda em obediência à Resolução 196/96, os nomes dos entrevistados foram substituídos 

por codinomes, face ao compromisso da pesquisadora em assegurar-lhes o anonimato. 

 

4.2.3 - Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram homens, pais de bebês nascidos no Hospital, durante a coleta 

de dados que compreendeu o período de 29 de junho a 25 de julho de 2006, momento em que foi 

feita a identificação de puérperas que estivessem acompanhadas de seu companheiro e a 

abordagem do casal para esclarecimentos gerais sobre o estudo e identificação dos critérios de 

inclusão do pai, quais sejam: 

- que estivesse presente na maternidade no período do pós-parto imediato e alta da mulher; 

- que fosse casado ou que vivesse em união marital estável; 

- que o pai já tivesse pelo menos um filho que foi amamentado, anterior a este; 

- cuja mulher estivesse apta a amamentar, ou seja, a nutriz que não tinha nenhuma contra-

indicação para a amamentação;  
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- cujo recém-nascido permanecesse com a mãe no alojamento conjunto, podendo ser 

amamentado exclusivamente ao seio materno. 

É relevante esclarecer que foram coletadas informações da nutriz somente nas situações 

em que o pai não foi capaz de informar sobre todos os itens do instrumento de identificação.  

 

4.2.4 - Coleta de Dados 

Após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa (CEP) no dia 19 de junho de 2006, em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, foi iniciada a coleta dos dados no dia 29 de junho e 

encerrada no dia 25 de julho de 2006. A inclusão dos participantes na pesquisa foi interrompida 

quando foi observada a ocorrência de saturação dos dados, com repetição das informações e 

ausência de dados novos. Quanto maior a freqüência, a regularidade quantitativa de aparição se 

repetir mais se considera o resultado como significativo. (136; 143; 144) A pesquisa qualitativa não se 

baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. A amostragem boa é aquela que 

possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. (131; 135) 

Uma questão prática relacionada à validade dos dados é em relação à freqüência, duração e 

periodicidade das observações. Esse aspecto nos reporta ao problema da fidedignidade que, na 

investigação qualitativa, assume um caráter totalmente diferente daquele dos estudos tradicionais 

 (estudos quantitativos). (132) A abordagem quantitativa funda-se na freqüência de aparição de 

certos elementos da mensagem, já abordagem não quantitativa (qualitativa), recorre a 

indicadores não freqüenciais susceptíveis de permitir inferências (variáveis inferidas a partir de 

variáveis de inferência ao nível da mensagem). (136; 144).  

Antes de iniciar a coleta dos dados propriamente dita, foram realizadas entrevistas que 

possibilitaram a inserção da pesquisadora no cenário do estudo, bem como a adequação dos 

instrumentos, tendo sido feitas as modificações necessárias. Essa testagem de idéias junto aos 
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sujeitos é aconselhável, no sentido de testar junto a eles certas percepções ou certas conjeturas da 

pesquisadora. (132; 137; 144) 

Neste estudo, foram utilizados três instrumentos de coleta de dados concomitantes: o diário 

de campo da pesquisadora, o instrumento de identificação dos entrevistados (Anexo G) e o 

roteiro de entrevista semi–estruturada (Anexo H).  

O diário de campo foi o instrumento utilizado como forma de organizar e manter 

arquivada a experiência vivenciada durante o trabalho de coleta de dados. Nele foram colocados 

as percepções, angústias, questionamentos e informações que, em geral, não são obtidas através 

de outras técnicas. (131; 135) 

As anotações no diário de campo seguiram as orientações de Mayan,(134) sendo 

constituídas por relatos descritivos onde foram registrados objetivamente os acontecimentos 

observados no cenário do estudo e os sentimentos da pesquisadora. Posteriormente, na análise 

dos dados, as anotações possibilitaram melhor apreensão dos momentos vivenciados durante o 

processo de coleta de dados. 

Neste estudo, os registros no diário de campo foram feitos durante toda a coleta de dados, 

como também recomenda Lüdke e André. (132) 

A caracterização socioeconômica dos entrevistados foi feita através do instrumento de 

identificação com o objetivo de conhecer o perfil da população estudada. As variáveis coletadas 

neste momento foram: idade; estado civil; profissão; ocupação atual; carga horária de trabalho; 

regime de trabalho; dia de folga; remuneração; renda familiar; número de filhos; idade dos 

filhos; duração da experiência anterior com amamentação e quantas pessoas residem em casa 

com o filho atual.  

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta dos dados. Nessa 

pesquisa foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, que teve como propósito 

orientar a pesquisadora e, ao mesmo tempo, permitiu ao informante abordar o tema proposto. 
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Nesta modalidade, a entrevistadora fica livre para introduzir perguntas ou fazer intervenções que 

visam abrir o campo de explanação e/ou aprofundar o nível de informações do entrevistado. 

É importante atentar para o caráter de interação que permeia a entrevista, especialmente 

nas entrevistas semi-estruturadas, onde serão tratados assuntos que lhes são familiares; esta deve 

seguir certa ordem para que haja uma seqüência lógica entre os assuntos, respeitando o sentido 

do seu encadeamento, mas atentando-se para as exigências psicológicas do processo, evitando-se 

saltos bruscos entre as questões e dificultando que os entrevistados se aprofundem no assunto e 

permitindo que a entrevistadora faça as necessárias adaptações para abordagem do assunto. (132) 

Neste estudo, as entrevistas foram realizadas em salas que garantiam privacidade ao 

entrevistado. As cadeiras foram dispostas em ângulos de 45º permitindo uma maior proximidade 

e facilitando o contado visual entre o entrevistado e a pesquisadora. 

Antes de iniciar-se a entrevista, era mantido, no caminho do quarto onde o casal estava 

alojado até o local da entrevista, uma conversa com questões informais, por exemplo, se o pai 

havia assistido ao parto, com o intuito de estabelecer melhor interação e a possibilidade de um 

diálogo correspondido entre a entrevistadora e o informante. 

Foram realizadas 12 entrevistas com os homens, observando-se a ocorrência de saturação 

das informações. (131) Desta forma, avaliando o conteúdo obtido, concluiu-se que já se dispunha 

do material necessário à apreensão e análise adequada dos objetivos do estudo. A pesquisa 

qualitativa ao contrário da pesquisa quantitativa não trabalha com dados estatísticos, com 

amostra populacional, dentro do referencial positivista, porque a pesquisa qualitativa tem a 

perspectiva de compreender o subjetivo, a percepção, a representação social dos sujeitos 

pesquisados acerca do fenômeno em estudo, tornando-se difícil trabalhar com números. 

 Segundo Breilh, (145) não existe uma ciência quantitativa e outra qualitativa, mas sim a 

necessidade de se incorporar, de maneira dialética, técnicas que permitam estudar dados 

qualitativos e outras que permitam trabalhar os dados quantitativos. Afirma ser importante para a 
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epidemiologia recorrer tanto a uma técnica quanto a outra, pois o conhecimento de seu objeto, o 

processo saúde-doença, demanda o estudo de fatos quantificáveis que não teriam nenhum sentido 

se não fossem ligados aos pressupostos, princípios e categorias interpretativas que permitam 

construir as relações e significados dos fenômenos empíricos observáveis. 

 

4.2.5 - Tratamento e Análise dos Dados 

Para a melhor compreensão dos dados coletados optamos pela técnica de análise do 

discurso, que visa compreender o modo de funcionamento, os princípios de organização e as 

formas de produção social do sentido. (131; 146) Para Minayo, (131) representações sociais são 

definidas pelas Ciências Sociais como categorias de pensamento, de ação e de sentimento que 

expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a. 

Minayo, (131) ao discorrer sobre a representação social, afirma que o indivíduo não é ele 

só, é indivíduo em grupo e que, ao expressar sua visão sobre um fenômeno social, está 

expressando a representação que é do grupo, pois que ele é um resultado do grupo nele mesmo. 

Assim, o texto é portador do contexto situacional expresso pelo sentido e sua compreensão deve 

incorporar as condições sociais de produção. 

Para a melhor compreensão dos dados coletados optamos pela técnica de análise do 

discurso, que visa compreender o modo de funcionamento, os princípios de organização e as 

formas de produção social do sentido. (131; 146) Para Minayo, (131) representações sociais são 

definidas pelas Ciências Sociais como categorias de pensamento, de ação e de sentimento que 

expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a. 

Nesta análise, o texto é portador do contexto situacional expresso pelo sentido. Ela 

incorpora na compreensão de um texto suas condições de produção. 

À medida que foram feitas as análises, foram observadas as representações sociais dos 

respondentes, captando a percepção do pai acerca do seu papel no aleitamento materno.  
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As representações sociais (131) manifestam-se em condutas que são institucionalizadas, 

devendo ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. Sua 

principal medida é a linguagem do senso comum, onde os atores sociais se movem constróem e 

explicam sua vida mediante seu estoque de conhecimento. Essas representações não são 

necessariamente conscientes, mas perpassam o conjunto da sociedade ou de um grupo social, 

como algo que acontece e que se modifica a partir das relações e estruturas coletivas. Desta 

forma, a metodologia dialética compreende o caráter contraditório, conflitivo e totalizante de 

qualquer relação social. (131; 133; 146) 

Após autorização dos entrevistados, na tentativa de ser mais fidedigna às falas dos 

entrevistados, estas foram gravadas em fitas cassetes para posterior transcrição. As entrevistas 

forma realizadas até que se observou repetição da maioria das falas coletadas, momento que é 

recomendado a interrupção da coleta dos dados. Em seguida a saturação da coleta dos dados, as 

transcrições das fitas foram identificadas com codinomes, seguindo a ordem cronológica de 

realização das entrevistas.  

Após a transcrição das fitas, procedeu-se a exploração do material por meio da leitura 

exaustiva das entrevistas, fazendo-se a codificação e transformação do material em núcleos de 

compreensão. Ainda no decorrer da leitura, algumas palavras e frases sobressaíram, denotando 

como os pais se percebiam no contexto. Foi necessário repetir exaustivamente esse 

procedimento, a fim de se encontrarem os núcleos temáticos comuns identificando-se os temas e 

figuras presentes no discurso. (131) A desconstrução e a reconstrução dos conteúdos por temas 

agrupados, por semelhança de sentido, permitiram a organização de três categorias empíricas 

(Anexo I) e suas respectivas subcategorias, apresentadas a seguir:  

1- A visão do pai sobre o aleitamento materno; 

2- O papel do pai durante o aleitamento materno: 

2.1 - Ações de apoio e de co-responsabilidade com a amamentação do filho; 
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2.2 – Percebendo a mudança de pai tradicional para o novo pai;  

3- Questões de gênero no contexto do aleitamento materno - dificuldade na participação do pai. 
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5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO  
 

5.1 - Caracterização das Famílias dos Pais Entrevistados 

Partindo do princípio de que o homem e a mulher são seres ativos que constróem 

historicamente sua vida social por meio de sua atividade produtiva e das relações que se 

estabelecem nessas práxis, (147) buscamos conhecer a realidade social na qual os sujeitos desse 

estudo estão inseridos. 

Os dados representativos das características socioeconômicas dos 12 entrevistados 

encontram-se apresentados, a seguir, no Quadro 2:  
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QUADRO 2 - Características socioeconômicas dos sujeitos da pesquisa. Belo Horizonte. 2006.

 11
 

Entrevista 
(próprio 
pai) 

Idade Escolaridade Ocupação CH/ Sem Nº de 
filhos 
(incluindo 
atual) 

Tempo de AM 
12

 dos filhos 
anteriores 

Nº pessoas 
residentes 
(incluindo 
filho atual) 

Rendimento 
Mensal (SM)13 

Rendi 
mento  
Familiar 

Estado civil/ 
tempo 

Experiência 
do pai com 
AM com o 
(os) filho 
anterior 

 Próprio 
Pai 

Esposa 
do Pai 

Próprio Pai Esposa do pai Próprio Pai Esposa do 
pai 

Próprio 
pai 

Esposa 
do pai  

   Próprio 
pai 

Esposa 
do pai 

Média   

Joselito 40 34 Ensino 
Fundamental 
Completo 

2º do Ensino 
Médio 

Encarregado 
Administ. de obras 

Auxiliar 
Administ 

40 40 3 4m; 6m;. 
 

5 4,3 SM 1,16 SM 5,4 SM Casados 
 11 anos 

6 meses 

Fabiano 25 23 Ensino 
Fundamental 
Completo 

7º do Ensino 
Fundamental  

Armador Do lar 44 --- 2 1 a.  4 1,8 SM --- 1,8 SM Casados 
 4 anos 

1 ano 

Jean 30 29 Ensino 
Fundamental 
Completo 

Ensino Médio 
Completo 

Instalador sistema 
de segurança 

Do lar 44 --- 2 1 mês 4 2,5 SM --- 2,5 SM Casados 
5 anos 

1 mês 

Marlúcio 41 36 Ensino Médio 
Completo 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

Despachante 
mobiliário 

Do lar 40 -- 6  Média de 2 
anos cada 

8 1,7 SM --- 1,7 SM  União 
consensual 
20 anos 

2 anos 

Emerson 40 44 Ensino Médio 
Completo 

Ensino Médio 
Completo 

Empresário Do lar 44 --- 2 1 ano e 10 
meses 

4 4,3 SM --- 4,3 SM Casados 
6 anos 

1ano e 10 
meses 

Hilton 25 30 Ensino Médio 
Completo 

Ensino Médio 
Completo 

Motoboy Do lar 44 --- 2 3 meses 6 2,9 SM --- 2,9 SM União 
consensual 
4 meses 

3 meses 

Paulo 34 27 2º do Ensino 
Médio* 

Ensino Médio 
Completo 

Desempregado 
(motorista) 

Cabeleireira --- 44 2 2 a e 6 meses 5 0,714 1,7 SM 2,4SM Casados 
10 anos 

2 anos e 6 
meses 

Edward 27 24 7ºdo Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Completo 

Ajudante de 
entrega de 
transporte de 
cosméticos. 

Faxineira 44 44 2 1 mês 4 1,19 SM 1,1 SM 2,3 SM União 
consensual 
5 anos 

1 mês 

Rubem 38 29 2º do Ensino 
Médio  

7º do Ensino 
Fundamental 

Pintor Do lar 54 --- 3 6 meses cada 5 2,3 SM --- 2,3 SM Casados 
9 anos 

6 meses 

Adilson 34 26 4º do Ensino 
Fundamental 

2º do Ensino 
Médio  

Produtor rural Do lar 52 --- 2 1 a e 6 meses 4 1,7 SM --- 1,7 SM Casados 
6 anos 

1 ano e 6 
meses 

Itamar 28 27 Ensino Médio 
Completo 

Superior 
incomp- letras 

Ator Professora* 30 20 1 1 mês 4 1,43 SM 2,3 SM  3,7 SM Casados 
11 anos 

1 mês 

Rociclei 26 22 Ensino Médio 
Completo 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

Controlador de 
qualidade de 
folheados 

Do lar 44 --- 2 2 anos 4 2,6 SM ---- 3,7 SM União 
consensual 
4 anos 

2 anos 

                                                           
11 Os nomes dos pais utilizados neste Quadro  2- são fictícios. 
12 AM= aleitamento materno 
13 Valor: em Minas Gerais, Brasil = R$350,00 (09/2006). Valor da moeda Euro em 11/09/2006: compra €$ 2, 76201, venda: €$ 2,76346. 
14 Trabalho avulso 
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Como pode ser observado, os pais entrevistados possuíam idade média de 32 anos, sendo 

a mínima de 25 e a máxima de 41 anos e as mulheres idade média de 29 anos, variando entre 22 

e 44 anos. 

Quanto à escolaridade, tratando-se dos pais, houve uma distribuição entre a 4ª série do 

ensino fundamental até o ensino médio completo. Não houve nenhuma menção ao analfabetismo 

nem ao ensino de nível universitário. Já as mulheres mencionaram possuir da 7ª série do ensino 

fundamental até o nível universitário incompleto. No conjunto dos respondentes observou-se um 

predomínio do ensino médio, seja em curso ou completo, ressaltando-se que apenas uma mãe 

está cursando a universidade. 

Tratando-se da ocupação dos pais, apenas um informou estar desempregado no momento 

da entrevista (Paulo). Mesmo assim, ele complementa a renda familiar com trabalhos avulsos. 

Quanto aos demais, todos se encontravam empregados, ao contrário das mulheres, cuja maioria 

mencionou não ter nenhuma ocupação remunerada (oito são “do lar”). Assim, a renda familiar 

variou de 1,7 a 5,4 salários mínimos, sendo em média, 2,9 salários mínimos. 

Observamos ainda que somente dois pais trabalhavam 40 horas ou menos por semana. Os 

demais informaram carga horária semanal igual ou superior a 44 horas. 

Considerando tratar-se de uma população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), 

seria esperado nesse grupo de respondentes níveis de escolaridade, emprego e renda familiar em 

condições menos favoráveis. Neste sentido, acreditamos que tais características encontradas 

podem estar facilitando tanto a prática quanto a duração do aleitamento materno. 

Minaguawa e col (148) verificaram que algumas variáveis como: renda familiar, idade, 

escolaridade e trabalho materno, dentre outras que, anteriormente, eram associados pelos 

pesquisadores com a duração do aleitamento materno, não interferiram na prática da 

amamentação. O mesmo foi observado no nosso estudo, pois a maioria dos pais (n=8) teve 
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experiência com o filho anterior amamentado por 6 meses ou mais. Ressalta-se que três dos 

entrevistados informaram um período de amamentação do filho anterior por dois anos ou mais.  

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o índice de aleitamento materno exclusivo 

até o 4º mês, identificado em crianças acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

39%.15 Outro estudo realizado no sul do Brasil (80) para verificar o tempo de aleitamento 

exclusivo em relação à renda familiar e escolaridade do pai mostrou que a renda entre um e três 

salários mínimos junto à escolaridade paterna menor que 5 anos, apresentou associação 

significativa com a interrupção do aleitamento exclusivo antes dos 3 meses de vida. Já no nosso 

estudo, verificamos que houve predomínio da renda familiar em 3 salários mínimos ou menos, 

entretanto a escolaridade paterna foi superior a 5 anos, com exceção de apenas um pai que havia 

cursado o 4º ano do ensino fundamental.  

Neste estudo verificou-se, ainda, que a maioria dos homens divide o espaço doméstico 

com esposa e filhos (n=11), e somente a família de Paulo reside com a sogra. No que se refere ao 

número de filhos, verificou-se a variação de 1 a 6 filhos por família, na faixa etária de um ano e 

seis meses a 19 anos. 

Quanto ao estado civil e o tempo de convivência mútua, foi identificada uma variação de 

4 meses aos 20 anos de união estável ou casamento nas famílias.  

Em um estudo recente, em que foram consideradas todas as crianças até 24 meses de 

idade em três municípios de regiões sócio-economicamente menos favorecidas do estado de 

Minas Gerais, Brasil, (59) os pesquisadores mostraram que muitos fatores (como a industrialização 

promovida pelo capitalismo, ocasionando a inserção da mulher no mercado de trabalho; a 

utilização de tecnologias modernas possibilitando a produção e conservação de leites e alimentos 

infantis industrializados) atuam de forma dependente e seu efeito sobre a duração do aleitamento 

                                                           
15 Critérios obtidos pelo Sistema de Informação de Atendimento da Secretaria Municipal de Atenção à Saúde de 
Belo Horizonte/Minas Gerais, baseados no atendimento das crianças através do SUS, que atende 80% da população 
de Belo Horizonte. Ano de 2006. 
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materno é variável e muitas vezes contraditório, sendo as explicações mais prováveis para este 

acontecimento relacionadas à utilização de diferentes metodologias e à diversidade das condições 

sócio-econômico-culturais das populações pesquisadas. No referido estudo os pesquisadores, 

demonstraram que quanto maior a escolaridade, maior era o risco de interrupção do aleitamento, 

o mesmo ocorrendo quando o pai não residia com a família. (59) Em nossa pesquisa, realizada na 

perspectiva qualitativa, por não pretender a generalização, não nos permite tal conclusão.  

Coerente com o critério estabelecido para inserção do pai no estudo, todos os 

entrevistados tinham experiência com o aleitamento materno. Os dados encontrados mostram 

que, de modo geral, o aleitamento materno foi por tempo prolongado, pois oito deles 

mencionaram 6 meses ou mais de aleitamento do filho anterior. Dados obtidos em inquérito 

nacional, realizado em 1999, (149) demonstram tendência ascendente na prática de aleitamento 

materno em geral. Embora a duração do aleitamento materno exclusivo esteja aumentando, sabe-

se que ainda estamos distante do que é preconizado pela OMS. (150) 

 

5.2 – Apresentação e Discussão dos Resultados dos Discursos  

A atividade de cuidar dos filhos é representada no imaginário social como uma função 

natural da mulher e, por sua vez, o bom pai é aquele que garante o exercício dessa atividade. (103) 

Em todo o processo de constituição do novo pai, a cultura (de ser pai) mantém-se em conflito 

com as novas atribuições e vontades do pai que passam a exigir deste diferentes posicionamentos 

e atitudes. E, nesta fase de adaptação à nova realidade, podem-se perceber influências positivas 

frente a sua relação na família e na atitude da mulher em amamentar.  

Na análise dos discursos coletados por meio das entrevistas, foram identificadas 

categorias empíricas bem delineadas, mas intimamente relacionadas e complementares entre si, 
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permitindo captar, no grupo de sujeitos entrevistados, as mudanças que vêm ocorrendo através 

dos tempos sobre como o homem se percebe no período que sua companheira está amamentando, 

como apresentado a seguir. 

 

5.2.1 - A visão do pai sobre o aleitamento materno: 

Nos resultados encontrados, pode-se perceber que as atitudes dos homens em relação ao 

aleitamento materno vêm mudando ao longo do tempo, percebendo-se um crescente interesse 

desses em participar e saber mais sobre o assunto e, em conseqüência, um impacto positivo na 

duração do aleitamento materno. Alguns fragmentos dos discursos a seguir ilustram tais 

afirmativas: 

“É o alimento no qual toda a criança tem tudo que ela precisa”. (Joselito) 

 
“Ah, porque, para a criança poder nascer forte e tudo, né? Ela passou a tomar     

outras coisas só... acho que foi com 8 meses pra frente, né?... foi só mamando no 

peito mesmo!”. (Fabiano) 

 

“Por causa dessas benfeitorias que o leite materno dá à criança: imunidade a 

certas doenças, a vitamina... A criança fica imune, não só no período que ela é 

neném ainda, mas também no futuro... até seis sete anos de idade da criança. É 

grande reforço para eles”. (Emerson) 

 

“Eu sei que o aleitamento materno é o melhor alimento que a criança pode ter 

porque, comida nenhuma substitui ele e o máximo que uma mãe puder amamentar 

o filho, é a melhor coisa que ela pode fazer. Isso é que eu entendo”. (Paulo). 

 

 O leite materno possui inúmeras vantagens para a criança, a mãe, a família e a sociedade 

em geral, sendo que estas se encontram bem documentadas na literatura nacional e internacional. 
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(151; 152) Já o aleitamento materno exclusivo, como fonte única de nutrientes, é uma forma segura, 

econômica, satisfaz emocionalmente e propicia uma nutrição de alta qualidade para a criança, 

promovendo o seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, diminui os riscos de internação, 

diminui a mortalidade, protege contra infecções e diversas doenças. (22; 80).  

Os discursos dos pais entrevistados permitem-nos inferir que os homens têm o 

conhecimento das vantagens do aleitamento materno ao vivenciarem os benefícios na 

experiência anterior de filhos que foram amamentados.  

“Então foi assim uma experiência muito boa ver meus filhos amamentando. O 

quanto progrediu no crescimento dele, na saúde dele” (Rubem). 

 

Alguns entrevistados relataram tanto os benefícios financeiros do leite materno quanto os 

benefícios na saúde da criança com os gastos indiretos (medicação, etc). As falas a seguir 

ilustram tal afirmativa: 

“O leite materno ajuda a gastar menos, né? Você não precisa ficar comprando 

leite”. (Adilson). 

 

“Ah, facilita tudo. Não precisa de comprar remédio pro ouvido.”(Edward). 

 

“Pra mim, quanto mais ele amamentar quanto melhor. Primeiro que facilita 

financeiramente. É de graça, né? Uma vez sendo de graça a gente tem que dar 

muito valor”. (Itamar). 

 

O aspecto econômico é de fundamental importância para as famílias mais carentes, onde 

o gasto médio com fórmulas lácteas nos primeiros seis meses de vida pode variar entre 23% a 

68% do salário mínimo, no Brasil. (151; 153) Nas entrevistas, a média da renda salarial nas famílias 
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foi de 2,9 salários mínimos, considerada pequena para o custeio de uma família de 3 a 4 

membros. 

É difícil quantificar o real impacto social do aleitamento materno. Somente na década de 

80 foi possível verificar que a amamentação exclusiva é mais segura do que os outros alimentos 

para a criança, pois esta fornece fatores de proteção que outros alimentos não possuem. Também 

favorece aspectos emocionais da relação mãe-filho e da relação familiar. Favorece a saúde da 

mulher, dentre muitos outros benefícios. O leite materno é espécie-específico. (31; 79; 112; 151)  

A fala do entrevistado Hilton confirma a percepção dos pais a este respeito, além do 

aleitamento materno converter-se em um prazer para ele: 

“O aleitamento materno une mais a família. Une mais a gente. Eu sinto o maior 

prazer dela amamentar o menino. Sabendo que aquilo pode deixar ele bem 

saudável”. (Hilton) 

Os sujeitos do estudo associam que o aleitamento materno, além de ser de menor custo, é 

a melhor opção por ser a mais favorável à saúde da criança. 

Um relato interessante que demonstra sentimento de zelo e preocupação com o filho foi o 

do entrevistado Joselito que associou o aleitamento materno com a vida: 

“Ah eu vejo uma coisa tão boa em tudo porque, igual se eu me preocupo com o 

aleitamento materno, eu estou me preocupando COM A VIDA do meu filho, no 

caso das minhas filhas e agora com o Gabriel, né? Então é muito importante dar 

apoio para uma saúde melhor”. (Joselito). 

 

 Ao longo da última década as ações de saúde pública vêm sendo desenvolvidas para a 

promoção, proteção e apoio principalmente a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); 

tendo sido criadas leis como a Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas, Mamadeiras (NBCAL) que 

regulamentam a comercialização de fórmulas lácteas; a lei do acompanhante para a mulher 
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durante o pré-parto, parto e puerpério; dentre outras. Todas estas iniciativas vêm contribuindo 

para melhorar os índices de aleitamento materno, com impacto positivo na participação do pai na 

fase de amamentação da criança. Mesmo assim, o país ainda está distante dos índices de duração 

do aleitamento materno, conforme preconizados pela OMS.  

 Sabe-se que o uso de mamadeira na alimentação do lactente prejudica o aleitamento 

materno, diminuindo a sucção e consequentemente a produção de leite, favorece o desmame 

precoce e aumenta a taxa de morbidade e mortalidade por diarréia. (148) 

 Nesse estudo pudemos observar que o uso da mamadeira não era incentivado pelos pais 

durante os primeiros seis meses de vida da criança e que os pais eram grandes incentivadores do 

aleitamento materno. Observou-se em alguns casos que quando as crianças passaram a fazer uso 

da mamadeira, (148) houve uma menor duração do aleitamento materno: 

“Que a mamadeira é...para a criança é fraco, entendeu? Para a criança é fraco.  

 Isso aí eu sempre falava com ela. Aí no caso ela só dava o leite materno mesmo. 

 Tanto que mamadeira ela tomou só depois dos noves meses para cá. Depois 

 que ela tomou mamadeira ela largou rápido”. (Fabiano) 

 

 Em alguns casos (n=5), o uso da mamadeira foi introduzido após os seis meses de idade 

da criança quando começaram a introdução de outros alimentos. 

“A mãe tem obrigação de amamenta. Ele ficava mamando toda hora, porque  

estava dando fome nele demais. Aí começou a dar mamadeira até que ele pegou.  

Porque não gostava não. Foi bem para frente entendeu? Já com outros alimentos  

para ele: sopinha, essas coisinhas de criança”. ( Rosiclei)  

 
“Ela deu mamadeira depois dos seis meses, aí não era só o peito não. Mas 

 ela amamentou durante um ano e meio”. (Adilson) 
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 Observa-se que os pais incentivam o aleitamento materno, sabem da sua importância, mas 

também que o uso da mamadeira é bem forte na nossa cultura: 

“O aleitamento materno é essencial para a criança mesmo. O principal alimento que não 

pode faltar não. [Mamadeira] Porque a mãe...Toda criança toma né? Mamadeira. Ou se 

quando não é leite, ás vezes é chá, ou suco, ou gelatina. A partir do momento que ela começa 

alimentar uma comidinha maior, comida mais leve para criança mesmo... a partir daí, 

mamadeira”. (Hilton) 

 

 Por outro lado, observamos também que quanto mais o pai souber sobre as vantagens e o 

manejo da amamentação, bem como o prejuízo do uso da mamadeira (88; 108; 148) mais eles 

incentivam a mãe a dar somente o peito: 

“Porque para a mulher não é fácil ela ficar alimentando amamentando a criança. Então 

eu...já participei de reuniões e tinha pessoas que falava assim: - amamentar pra que? Vou 

amamentar seis meses e depois introduzir mamadeira. – Eu [Emerson] sempre bati que não. 

Até os dois anos ele vai mamar. Porque é importante para ele. (...) Posso ser coruja, mas eu 

gostaria. Falei com ela: - Eu gostaria que você desse”. (Emerson) 

 

Em outros casos (n=2) a introdução do uso da mamadeira foi devido à dificuldade da 

criança no manejo e falta de auxílio técnico dos profissionais de saúde para sua promoção:  

“A minha esposa tinha vontade de amamentar. (...) A minha esposa tentou amamentar. Eu 

queria que ela conseguisse, mas minha filha não quis pegar. Ela não queria pegar de forma 

alguma. Foi difícil mesmo. Ela tentava e tinha leite e ela não quis. Ela rejeitava sabe? Aí 

tivemos que acabar comprando aquelas, aquele leites em pó. Não tivemos ajuda na questão 

de...ajudar uma técnica de não estar pegando não. Nós voltamos ao médico e aí na época 

eles passaram o leite Nan e Nestogeno, o próprio médico trocou, mandava trocar o leite.(...) 

Eu queria que minha esposa amamenta-se pelo menos um ano né? Que eles falam que é seis 
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meses, mas depois do seis meses a gente entra com outros alimentos, pelo menos um ano 

para fortalecer, crescer bem né?”.(Jean)  

 

Mesmo incentivando o aleitamento materno, alguns pais acreditam que há diferença entre 

chuca e mamadeira e que o uso de chá, (93) ainda muito comum na cultura brasileira, não é visto 

como alimento e não interfere no aleitamento materno: 

“Ela vai amamentar até quando ela falar que não quer mais. Se ela falar que largo... Bico 

nós não gostamos, mamadeira nós evitamos. No caso da pequeninha só a chuquinha mesmo 

por causa do chá. Mas em relação à amamentação, vai até quando ela fala que não quer 

mais”. (Marlúcio) 

 

Os pais desenvolverem outros mecanismos de participação que não fosse à alimentação, 

(152) eles ajudavam nos afazeres domésticos, apoiavam a mulher, ajustaram e desenvolveram 

estratégias para as mudanças que os filhos provocaram em suas vidas (127):  

“Vou ajudando assim, incentivando, não criticando, ajudando em casa, levando ela para o 

serviço. Assim você ajuda. Porque tira o leite e dá o menino você não pode - você não tem! 

Então você tem ajudar de outras formas”. (Paulo) 

 

“Sempre que eu estou em casa é sempre namorando [a filha], sempre acompanhando”. 

(Joselito) 

 

 Dois pais não mencionaram o uso de mamadeira (Paulo e Itamar). E um pai informou que 

introduziu a mamadeira após os 3 meses de idade do filho (Hilton). 
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5.2.2 – O Papel do Pai Durante o Aleitamento Materno:  

 

 Buscando entender como se dá a participação paterna nos modos de vivenciar o cuidar da 

saúde de seu filho durante o período do aleitamento materno, observou-se, nos discursos, que 

as relações entre pai e filho, nesse contexto, não possuem características exclusivas. Ao 

contrário do que afirmam alguns autores que estudam este recorte do problema, (58) onde se 

fala da participação do pai no aleitamento materno como o provedor da família, um ser 

autoritário cuja participação resumia em fornecer alimento à família, constata-se nas falas dos 

entrevistados que estes foram muito participativos na fase de aleitamento do filho anterior, às 

vezes interferindo diretamente em situações contrárias ao ato de aleitar. 

As frases a seguir nos fornecem alguns exemplos: 

“Tem que dar todo apoio possível né? E sempre cobrar da esposa a amamentação. Pelo 

menos eu fiz assim; igual das outras filhas que tive, quando ela começou a secar o leite 

eu procurei saber se tinha como a gente fazer um acompanhamento para melhorar.” 

(Joselito) 

 

“Minha esposa tem consciência de que tem que dar o leite materno. E se eu apoio, ela vai 

continuar firme com a tese de dar o leite pro neném”. (Hilton) 

 

“... a minha esposa cuida mais dos afazeres da casa e não cuida tanto da criança. Eu 

acho que isso afasta um pouco a atenção do pai.. Se a esposa se ocupa com outras coisas 

materiais - os afazeres da casa, acho que isso dificulta mais o aleitamento... isso afasta 

um pouco o pai”. (Rubem)  

Em tal contexto surge o conceito do “novo pai”, onde o homem tem a oportunidade de 

expressar sentimentos, participando ativamente no cuidado dos filhos, tendo uma relação 

igualitária com a parceira, inclusive na divisão de tarefas domésticas. (154) O ingresso da 

mulher no mercado de trabalho e as novas tecnologias reprodutivas, tiveram impacto em 
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termos de renegociação do significado da paternidade. Desse modo, verificaram-se nos 

discursos diferentes modos de agir dos pais em relação ao aleitamento materno.  

“O homem só não participa se ele não quiser mesmo. Não assumir a responsabilidade dele. 

De estar sempre presente, no que for(...)Tem que acompanhar também- ver o crescimento da 

criança.. (Hilton) 

 

“Tem que incentivar a mãe a amamentar. Tem que ser muito carinhos; paciência com a 

mãe, esposa no caso né? Tem que participar - a melhor coisa que você faz. (...) É muito 

privilégio ver a esposa amamentando o filho da gente. Aí você vê a mulher que você 

escolheu para viver do seu lado”. (Paulo) 

 

“A falta de informação é que ás vezes pode fazer o pai ficar de fora, não querer intervir 

mais. Eu fui a todas as consultas do pré-natal. (...) A gente vai dividir o trabalho. Um dia eu 

olho caso ele acorde, um dia ela olha. Aí não vai ser complicado não”. (Jean) 

 

5.2.2.1 - Ações de apoio e de co-responsabilidade com a amamentação do filho 

Por meio da revisão de literatura sobre o tema, verificamos que são poucos os estudos que 

enfocam a participação do pai no aleitamento materno. A grande maioria é centrada na mulher 

nutriz e, portanto, coloca as mulheres como informantes exclusivas nas pesquisas. 

De um modo geral, o homem tem pouca participação na vida familiar, o que decorre 

provavelmente pela imposição de papéis que a sociedade tem determinado. No entanto, com a 

participação da mulher no mundo público e com a sua contribuição no orçamento doméstico, tem 

sido solicitado ao homem um maior desempenho de papéis que antes tradicionalmente cabiam 

somente à mulher, como um maior envolvimento nas tarefas domésticas e educação dos filhos. 

(79; 117) 
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A responsabilidade do pai a respeito da opção alimentar da criança é importante. No 

estudo citado por Pavill, (104), que estudou o envolvimento paterno na amamentação, o autor 

menciona que a maioria das mulheres (83,8%) respondeu que a preferência de seus parceiros 

quanto à alimentação das crianças era o fator mais importante na sua decisão em amamentar. No 

presente estudo, um dos entrevistados expressa o significado do aleitamento materno para si: 

“O aleitamento materno é uma chave na relação familiar”. (Itamar) 

 

Uma vez iniciada a amamentação, é importante que os pais reforcem-na com apoio verbal 

e elogios à mulher, para assegurar uma amamentação positiva. Os pais têm um importante papel 

apoiando a amamentação e proporcionando o apoio emocional durante todo o período de 

cuidados com o bebê. As mulheres identificam as atitudes encorajadoras e assistenciais dos 

homens com as crianças como condutas de apoio à amamentação. (104; 155) Para isso, há 

necessidade de orientar, incentivar e desenvolver uma maior e mais efetiva participação do pai e 

de outros familiares sobre como influenciar positivamente a amamentação seja, por exemplo, 

através de palestras de aleitamento materno - onde tentaríamos inverter situações onde os 

familiares possuem outros valores sobre a amamentação e assim possibilitar maior estímulo e 

apoio à mulher neste período e maior interação entre pai, mãe e filho.  

“Se o esposo não dá atenção, né?... Num conversa com ela, sai para trabalhar quando chega 

num da aquela atenção que ela precisa. Acho que influencia muito no organismo da mulher! 

O leite para de sair..., talvez porque cria um sentimento assim, de carência na mulher e eu 

vejo que atrapalha, né? Amamentação dela. E quando dá uma atenção, ela geralmente vai 

corresponder. O pai e a esposa tá mais atencioso, então isso vai facilitar mais, o pai 

aproxima mais disso”. (Rubem) 

 

“A Simone sempre teve vontade de amamentar. Agora o negócio é se ela não tivesse 

interesse, né? Aí ficaria mais difícil, teria que conversa;  procurar ajudar, né?”(Jean) 
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“... é sentar lá, ficar conversando... o leite deve sair até mais rápido.” (Adilson). 

 

“Eu creio que, se meu filho pudesse amamentar até os dois anos de idade. Se isso não fosse 

agredir a mãe, né? A partir do momento que passa a ser uma agressão para a mãe, então, já 

não é harmonioso. Então tem que saber dosar e eu, eu acho que tem que, tem que 

descobrindo isso. Até quando vai ser legal?” (Itamar). 

 

São importantes esses discursos, pois demonstram a preocupação do homem/pai com a 

questão da mulher. No presente estudo, pudemos observar que muitos dos pais entrevistados 

(n=10) relataram ter monitorado a saúde da mulher e da criança desde o pré-natal, bem como 

incentivavam e monitoravam o aleitamento materno. Tal afirmativa é exemplificada no extrato 

de discurso a seguir: 

“Praticamente acompanhei tudinho, né? Desde o início ficava com ele todo o dia e ele 

mamando direitinho e até que chegou o dia que teve que corta o leite materno, por causa do 

outro neném que ela já tava grávida... Participei da gravidez dela também. Acompanhei todo 

o pré-natal dela, até o finalzinho e tudo. Sempre presente: no banho, na alimentação, no 

acompanhamento ao pediatra... Eu acho que todos os pais deveriam apoiar mais a esposa”. 

(Emerson). 

 

A busca da compreensão do modelo do novo pai na contemporaneidade tem sido 

elemento-chave para a análise das relações parentais. Os psicólogos defendem que o pai, tanto 

quanto a mãe, têm um importante papel no desenvolvimento da criança, seja na provisão das 

necessidades materiais, como nas relações de afeto e carinho. (27) 

“O meu pensamento é esse: se o pai não tem esse acompanhamento, não tem isso; a esposa 

fica um pouco retraída. Então, eu acho muito importante... tudo que depender de mim ela 

sabe que pode contar, entendeu?” (Joselito). 
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Constatamos ainda que, muitas vezes, as ansiedades, preocupações e dúvidas dos pais 

poderiam ser sanadas se fossem feitas orientações sobre o aleitamento materno desde o pré-natal, 

onde os homens pudessem participar efetivamente da conversa. Apesar de a pesquisa ter sido 

realizada em um Hospital da Iniciativa Amiga da Criança, em conseqüência da organização dos 

serviços do Município os pré-natais são feitos nas Unidades Básicas de Saúde. Por motivos 

diversos, nestas unidades é reconhecida a deficiência das orientações sobre aleitamento materno 

que são repassadas aos casais. O entrevistado Jean confirma esta assertiva em sua fala: 

“É, olha, eu acho que a falta de informação é que às vezes pode fazer... o pai ficar um pouco 

de fora, num querer intervir... igual eu mesmo não tive informação nenhuma assim... em 

relação a isso nem na época do parto nem antes... A gente vinha fazer as consultas todo mês, 

o pré-natal e num tinha uma instrução sobre isso, não tinha nada sobre isso. Eu acho que 

seria o ideal ter alguma coisa no pré-natal falando sobre isso, esclarecendo, sabe? Chamar 

um dia o pai e a mãe e esclarecer para os dois sobre aleitamento materno porque o pessoal 

não tem informação. As pessoas não têm informação nenhuma e, pior ainda, não têm 

interesse de se informar”. (Jean) 

 

Mesmo reconhecendo a importância de apoiar a mulher nutriz durante o período de 

amamentação e expressando o desejo em fazê-lo, os pais também se sentem pressionados pelo 

papel de provedor da família, o que muitas vezes determina sua ausência nesses momentos. 

Sabe-se que, ao longo da evolução das sociedades, esta atribuiu ao homem uma função 

essencialmente econômica o que, freqüentemente, favorece ou exige seu distanciamento da 

família, especialmente dos filhos. (58) Os entrevistados expressam esta realidade, como 

exemplificado: 

“Oh eu não estava muito presente não... eu fiquei uns dias na casa da mãe dela com ela. 

Porque ela estava muito cansada. Aí eu, enquanto ela descansava aí eu ficava com ele um 

pouco, só pra ele ficá mais tranqüilo. Aí já depois, eu fui resolver ás coisas, que é trabalhar. 
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Porque eu não podia deixar de trabalhar na época. Na época não, até hoje, né? Porque não 

pode parar”.(Hilton) 

Apesar desses achados em que o pai considera a sua participação importante no 

aleitamento materno, de modo geral, ainda são identificados homens/pais que não valorizam o 

apoio dado às esposas como forma de manutenção do aleitamento, pois acreditam que os 

cuidados com os filhos são da responsabilidade apenas das mulheres, mantendo–se à margem do 

processo. (118) No nosso estudo, somente dois dos nossos entrevistados expressam tal afirmativa, 

confirmando sua pequena participação e a situação marginal que vivenciam em relação ao 

aleitamento materno. Alem disso, deixam transparecer que a prática do aleitamento, em sua 

percepção, é exclusiva da mulher. 

“Ah, porque assim... No caso do aleitamento, acho que a gente fica meio que de lado, 

entendeu? É a minha opinião! Acho que o pai fica assim, mais observando do que 

propriamente ajudando em alguma coisa; é o meu ponto de vista!” (Rosiclei) 

Estudo realizado por Bar-Yam e col (156) mostra que, quando as mães são questionadas 

sobre as pessoas que apoiam sua decisão de amamentar, em suas respostas os homens ficam no 

topo da lista. (156) 

Alguns estudos assinalam que a interação contínua e cuidados do pai com o bebê 

trazem reconhecimento entre a dupla, aumentando a probabilidade de envolvimento paterno. 

Além das diferenças individuais, outros fatores como a relação afetiva com a companheira, 

desempenham importante papel na qualidade da interação entre o pai e o bebê. (157)  

A trajetória masculina rumo à parentalidade difere da feminina, pois somente a mulher 

poderá sentir o filho crescer dentro de si e amamentá-lo. Por esta razão muitos pais não 

conseguem criar um vínculo afetivo concreto e sólido com o bebê. A paternidade é exercida sob 

referenciais de masculinidade e de feminilidade que orientam as representações ideológicas 

hieraquizantes dos papéis sociais de homens e mulheres, a partir das diferenças biológicas 

existentes entre os sexos. (117)  
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Observou-se, de modo geral, nas falas dos entrevistados uma visão mais positiva sobre a 

responsabilidade do pai com o aleitamento. Acreditam que quando o homem se interessa e 

incentiva o aleitamento materno, a mulher se sente mais segura e amparada com a amamentação 

e também lembram que a responsabilidade pela criação dos filhos é de responsabilidade dos dois 

(mãe e pai). 

“Eu acho que a responsabilidade é dos dois. Eu, por exemplo, tenho meu filho lá. Ele veio 

aqui hoje vê o outro que nasceu e não queria ir embora de jeito nenhum. Ele queria ficar 

comigo de qualquer jeito. Então quer dizer, você vê: ele não quer ficar só do lado da mãe 

dele, mas como do pai também. Porque nós dois criamos ele juntos, entendeu? Tudo o que 

ela puder fazer por ele, ela faz. A mesma coisa eu, vice-versa eu. Acho que nós dois fizeram 

junto, os dois tem obrigação de criar junto”. (Paulo) 

 

“A criação dos filhos é do homem e da mulher juntos. Porque é... se a mãe só cuida dos 

filhos, o pai, ele fica... parece que meio de fora”. (Jean) 

 

Para a Organização Mundial da Saúde, a amamentação é um processo natural, entretanto 

reconhece que é um período em que a mulher depende muito do incentivo e apoio dos que a 

cercam. O preparo do parceiro para a nova situação de pai é essencial para que ele compreenda 

as modificações que ocorrem na dinâmica familiar com a vinda do bebê e, a partir disso, 

melhorar a sua participação e ajuda no período da amamentação. (118) Muitos pais vêm 

observando e colocando em prática sua participação nessa fase da amamentação, sendo que a 

maioria dos pais entrevistados reconhece a importância desse apoio e da divisão de tarefas para o 

sucesso do aleitamento materno. Essa intermutabilidade de papéis, embora não seja uma 

realidade universal, tem ocorrido. O homem de certa forma, por pressão ou por vontade própria, 

tem compartilhado do cotidiano doméstico, como verificamos no discurso a seguir: 
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“Eu ajudo muito! Eu estando em casa eu ajudo. Nossa classe é média baixa... Então, o que 

acontece, você não tem condição de pagar empregada, então você tem que... lavar roupa, 

fazer comida, lavar vasilha, arrumar casa, tirar poeira, passar cera, passar roupa... é muita 

coisa. Então, você tem de ajudar em tudo! Eu acho o seguinte, eu ajudo em geral”.(Paulo) 

 

Um outro extrato de discurso do entrevistado Paulo relata a interferência que o homem 

pode ter em relação ao aleitamento, quando este não tem conhecimento sobre o assunto:  

“(...) Se minha esposa, por exemplo, não quisesse dar o peito:- que meu peito vai caí, não sei 

o quê. E eu também não tivesse conhecimento nem nada ou não incentivasse ou não falasse 

nada ou ficasse do lado dela:- você está certa. Não precisa dar o peito não. (...) Então quer 

dizer: ela não ia dar. Mas não é porque ela não gosta que eu também não. Mas porque já é 

incentivo meu. Porque eu aprendi desde novo sobre o leite materno. Meus pais, avós sempre 

falaram isso para mim”. (Paulo) 

 

São importantes as concepções familiares para o apoio do aleitamento materno. 

Constatamos ainda nos discursos que muitos dos pais entrevistados procuram incentivar 

e cobrar o aleitamento materno da esposa; procurando ficar mais próximo neste período; 

executando trabalhos domésticos; cuidando dos outros filhos e procurando ajuda de profissionais 

de saúde para esclarecimentos de dúvida.  

“As minhas férias vence em setembro, né? Eu conversei com ele pra mim tirar férias agora, pra 

adiantar um pouco as minhas férias, pra poder estar em casa, pra poder estar ajudando, né? 

Ajudando ela a cuidar dele, né? Porque ela tem dificuldades esses dias, né? Aí o que eu puder 

fazer: lavar roupa, arrumar casa., fazer tudo o que ela tiver precisando” (Jean) 

 

Nesse discurso, o pai reconhece as necessidades da mulher neste período e busca 

estratégias para ajudar no aleitamento materno.  

 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  90 

5.2.2.2 – Percebendo a mudança de pai tradicional para o novo pai  

Medrado (17), abordando a temática do papel do homem na arena do cuidado infantil, 

afirma que não é fácil superar barreiras culturais e ideológicas, institucionais e individuais de 

homens e mulheres. Todavia, no plano social, tem havido o interesse coletivo em repensar a 

responsabilidade masculina nas áreas de formação da família. Essa nova concepção da 

participação dos homens no cotidiano familiar vem sendo comumente chamada de a “nova 

paternidade”; onde o pai que sempre foi considerado o provedor-protetor passa a ter uma maior 

participação na alimentação e em todos os aspectos do cuidado do bebê, inclusive no seu 

desenvolvimento. 

Com isso, percebe-se que a composição de novos repertórios no cotidiano masculino 

ainda transita no que se considera “pai-tradicional” e o “novo-pai”. Vale ressaltar a importância e 

a necessidade de se introduzir, aos poucos, novos repertórios no âmbito das relações de gênero 

de modo a tornar possível a produção de novos sentimentos para os fenômenos a nossa volta. (17) 

Neste novo momento da sociedade, verifica-se que a mulher solicita que o homem 

assuma mais participação e responsabilidade na contracepção, na criação, educação dos filhos e 

nas tarefas domésticas e, por outro lado, também os homens mostram disposição em assumir 

essas responsabilidades frente às novas demandas, uma vez que as mulheres entraram no mundo 

público e têm assumido uma dupla jornada de trabalho. (158) Segundo Unbehaum, (103) a atividade 

de cuidar dos filhos é representada no imaginário social como uma função natural da mulher e, 

por sua vez, o bom pai é aquele que garante o exercício dessa atividade. Neste trabalho 

observamos que o pai não está apenas garantindo o aleitamento materno, mas também 

participando.  

O envolvimento dos pais nos cuidados com os bebês facilita as transformações conjugais, 

trazendo conseqüências benéficas para os próprios homens e para o desenvolvimento da criança. 

(1) Alguns dos nossos pais entrevistados puderam verbalizar, de forma prazerosa, tais 
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transformações percebidas por eles, considerando muito importante a sua participação na 

amamentação do filho: 

“Ah eu sinto o maior prazer dela estar amamentando o menino, sabendo que aquilo ali pode 

deixar ele bem saudável. Que ele vai crescer e ser um garotão. Pode ser o que ele quiser 

quando crescer. Irá ter a consciência de que foi amamentado durante a fase que ele era 

bebê”. (Hilton) 

 

“Tem que ter muito carinho com a esposa, paciência, assim... muita paciência! Evitar o 

máximo constranger ela. Outra coisa é incentivar, outra coisa participação. Aí você pode 

participar de todos os lados, né?”. (Paulo) 

 

Dos entrevistados, seis relataram que a relação do casal interfere no sucesso do 

aleitamento materno, seja positivamente ou negativamente. O homem começa a absorver e 

averiguar que sua participação na relação do casal influencia o aleitamento: 

“Eu acho que o relacionamento dos dois, do homem e da mulher, no aleitamento é 

fundamental”. (Joselito). 

 

“Quando um casal tem algum distúrbio, eu acho que pode gerar algum problema. Talvez é... 

talvez algum problema emocional na mulher pode fazer ela prender o leite, alguma coisa 

assim”.(Jean) 

 

Alguns relatos dos entrevistados nos mostram que o homem-pai está mudando suas 

atitudes e sua percepção sobre a mulher em relação à amamentação, passando a respeitá-la e 

apoiá-la neste período. Estes têm constatado a importância de sua participação, valorizando mais 

a mulher/mãe e se colocando de uma maneira diferente no contexto familiar, ampliando seu 
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papel além do que antes era preconizada que é o ser pai-mantenedor da casa somente. Assim, a 

paternidade passa a ter um significado mais positivo e prazeroso para o homem.  

Embora a participação do homem na reprodução seja limitada, o significado psicológico 

da paternidade para ele é muito importante. (158) Esse período de transição para a parentalidade 

exige uma série de adaptações e mudanças por parte dos futuros pais.(117) Marlúcio expressa sua 

dificuldade em ajudar na amamentação propriamente e como se sente pressionado em seu papel 

de manter a alimentação da família. Em seu discurso ele relata: 

“Ela cobra muito! A própria mãe cobra muito maritalmente, do casal, entendeu?...A gente 

esta ali do lado, não é que ela cobra: Ah, você tem que fazer isso, você tem que tá aqui! Na 

hora necessária, a gente esta do lado.(...) Porque, se eu não tiver trabalhando, como é que 

eu vou alimentar meus filhos e ela?”(Marlúcio) 

  

A relação não se dá sem conflito. O homem quer mudar seu papel para um pai mais 

participativo, mas fica em conflito com o seu papel de provedor. A cobrança pode não ser 

explícita, mas implícita no seu papel de homem e gênero na sociedade. 

Em relação à influência de outros parentes durante o aleitamento materno, alguns estudos 

referem que as opiniões e interferências externas contribuem para o “sucesso” ou não da 

amamentação e que as mulheres que amamentaram por um período maior de tempo 

consideraram positiva a participação da mãe e do marido no processo. (79) Dois dos entrevistados 

informaram que os avós atuam positivamente, estimulando a amamentação. No discurso de 

Rosiclei, ele afirma: 

“Esse pessoal mais... velho... essa geração antes da gente, eles assim, acho que isso é 

importante para criança, entendeu? Eles acham que amamentar, nosso Deus... é um santo 

remédio! Então assim, pra eles se não amamentar você tá é doido!” (Rosiclei) 

O imaginário do aleitamento materno é importante para a sua prática. 
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Em seu estudo, Susin e col (15) revelaram que quando as mães nutrizes têm um contato 

freqüente com suas mães e sogras, elas admitiam que sofriam influência nas suas decisões quanto 

à amamentação e que as avós maternas ajudam com mais freqüência do que as paternas. 

Entretanto, parece que a percepção da mãe de que a sogra aprova a amamentação é importante 

para a manutenção da mesma e que, quando estas não são favoráveis à amamentação, a chance 

de interromper o aleitamento materno era maior nos primeiros seis meses. No nosso estudo, 

apenas um entrevistado relatou influência negativa da avó paterna. Observamos também nessa 

fala do Edward, que a esposa sentia dores ao amamentar, o que nos leva a pensar que se ela 

tivesse tido o filho em um ambiente favorável a amamentação e o apoio técnico dos profissionais 

de saúde para o manejo do aleitamento materno (68) poderia ter sido diferente sua atitude? 

 

“Ah, minha mãe amamentou só um mês. Ela gosta mais de dar mingau, né? Ah eu até brigo 

com ela pra ela não dá mais mingau né? O outro menino ela [avó] mandou dar mamadeira, 

só que eu não queria porque a médica falou 6 meses. Aí, ela pegou e deu mingau. Aí 

começou a dar dor de barriga. O menino começou a passar mal... aí ela continuou no 

mingau. Minha mãe vinha e dava o mingau e ele dormia normal.(...) Ás vezes eu nem 

almoçava em casa porque não aguentava ver ela dando mamadeira sabe? Ah para mim eu 

acho que ela [esposa] tinha que dar mais ouvido [ para mim], prefiro mais o peito do que o 

mingau da minha mãe. (...) Ela [ esposa] não deu, acho que não chegou nem a um mês. O 

menino chorava muito a noite. Ela deixava ele mama assim... é fato que doía muito né? Aí 

ela tirava” (Edward). 

 

5.2.3 - Questões de Gênero no Contexto do Aleitamento Materno - dificuldade na 

participação do pai: 

Não se pode mais negar a importância paterna na relação familiar e na construção da 

identidade dos filhos. Um novo pai está surgindo, mas esta construção social depende, como 
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veremos nas relações de gênero daqui para frente, de novos conceitos e concepções da nova mãe, 

da mulher que busca a equidade financeira e profissional e que também constitui família e tenta 

educar os filhos sem discriminação do sexo. Ela é mais humana, menos santificada; e abre 

espaço para um novo pai. (155) 

Considerando que a amamentação é fortemente influenciada pela maneira como é 

conduzida, (88) pode-se observar que já houve mudanças bastantes significativas relacionadas à 

participação do homem, pois estes, algum tempo atrás, não interferiam na amamentação ou 

mesmo nunca conversavam sobre o assunto. Essa mudança de comportamento reforça ainda mais 

a necessidade de sensibilização desta população por parte da equipe multiprofissional, 

esclarecendo os pais sobre seu papel e motivando-os a participar mais deste momento tão 

importante na vida da família. 

“O que dificulta é que o menino já nasce ali, mais ou menos junto com a mãe, entendeu? E 

se o pai pega, ele chora no colo do pai, não tem como ele ficar com ele no colo direto 

entendeu? Aí tem que ficar só com a mãe mesmo entendeu? Porque às vezes não pára no 

colo do pai. (...) o menino costuma ter carinho mesmo é de mãe, no caso”. (Fabiano) 

 

Como se verifica, a questão de gênero reflete na dificuldade de apoio ao aleitamento 

materno. Ele (Fabiano) acha que o carinho é da mãe. Ele ainda se coloca no modelo antigo de pai 

provedor. 

As mudanças que vêm ocorrendo, e que não são poucas, afetam arranjos de vida, divisão 

de trabalho no lar e os valores que guiam as relações pais/filhos. Os homens vêm incrementando 

sua participação em casa, mas de modo geral, essas mudanças não têm sido as esperadas.  

Até a primeira metade deste século, os pais eram apenas provedores e a ponte entre casa e 

sociedade. Hoje, uma nova mentalidade busca se impor, instando a figura paterna a participar 

mais do dia-a-dia e dos cuidados físicos e emocionais de sua prole. Entretanto, o caminho entre o 

pensamento e a ação é muito longo e sinuoso, o que faz com que a maioria dos pais “se perca” e 
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não consiga transformar intenções em ações. (4) Dois entrevistados, apesar de relatarem ajudar em 

casa, afirmam que é função da mulher cuidar dos filhos, pois isto envolve mais a mãe, como se 

exemplifica: 

“Cuidar da criança é mais da esposa, né? Mais da esposa mesmo. Porque o marido não tem 

muito tempo de ficar dentro de casa. Como é que ele vai? Só se depois que ele chegar do 

serviço!” (Adilson). 

 

O papel de provedor da família deriva muitas vezes do seu papel na manutenção da 

autoridade moral e da honra da casa, o que por sua vez, implica no seu “direito” de controlar a 

sexualidade feminina. (124) 

“(...) no meu ponto de vista eu acho desconfortável, se tem uma pessoa amamentando... Se 

minha esposa esta amamentando e alguém fica ali e eu já fico assim...” (Joselito) 

 

O entrevistado Adilson relata que tem que ser muito forte para não “procurar” outra 

mulher no período do aleitamento: 

“... eu nunca pulei fora não. Até hoje... seis anos. Tem que ser forte mesmo. Tem que se forte 

para fazer isso aí.. Mesmo quando tá amamentando, qualquer jeito. Não é qualquer um que 

faz isso não É difícil, né? Tem homem que não tem paciência..” ( Adilson) 

 

“Dentro de um certo limite você tem que respeitar, né? Vamos por exemplo, mesma coisa da 

quarentena, os quarenta dias de resguardo, você tem que respeitar. Eu respeito até o limite 

dela (Paulo) 

 

Estes discursos revelam a questão da virilidade do homem em manter-se sem atividade 

sexual com sua esposa para respeitar o tempo de recuperação do parto da mulher. 



 
Representação do Papel do Pai no Aleitamento Materno. - Cleise dos Reis Costa.  96 

Atualmente, os casais de dupla carreira começam a ter uma divisão de tarefas dentro de 

casa, menos tradicional e mais igualitária. Pode-se afirmar que na construção de novos 

paradigmas, que representam também novas alternativas de vida social, vem se 

“desnaturalizando” o cuidado com o outro e, também, atribui um novo estatuto, nem feminino 

nem desvalorizado. (4; 125)  

“Depois que eu voltar a trabalhar, aí a gente dá um jeitinho de dividir né? Um dia eu olho 

caso ele acorde, outro dia ela olha. Aí não vai ser complicado não. A gente vai estar dividir e 

aí consegue. Na hora da amamentação tem que acordar ela né? Eu levo ele para ela.”( Jean) 

 

Os entrevistados relataram poucas dificuldades em participar no processo do aleitamento 

materno. A grande maioria mencionou que o tempo que passa fora de casa, trabalhando, é o que 

mais dificulta a sua participação. 

“Muitas vezes é o trabalho. No meu caso é o trabalho. Eu sempre coloco o relógio para 

despertar 4 horas para sair no ônibus de 5 horas... e chegar no serviço 7 horas. Chego em 

casa por volta de 8-9 horas da noite.. .No meu caso, acho que o que dificulta mais esse 

acompanhamento é o trabalho. A carga horária do trabalho”.(Joselito). 

 

“Oh eu sempre fui muito ocupado no trabalho entendeu? Assim minha carga horária, igual 

eu te falei, eu levanto cedo. Só que, geralmente, eu tenho hora de chegar lá sabe? Eu não 

tenho hora de sair, entendeu?” (Rosiclei). 

 

A mudança de hábitos não acompanha o ritmo da transformação de valores. O modelo de 

família organizado com base na hierarquia é substituído por formas diferenciadas de 

organização, sem deixar lugar para o autoritarismo do antigo pai provedor. A mulher, de 

modo submisso, ainda tem afazeres da casa e o cuidado com os filhos como ocupação 
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exclusiva. Embora tais transformações repercutam na concepção de paternidade, subsistem, 

ainda, no imaginário social, marcas da estrutura tradicional: (2): 

“A mulher tem que, tem que se conscientizar que ela deve alimentar com o leite dela de 

qualquer maneira até os dois anos”. (Emerson) 

 

“(...) ela tem consciência de que tem que dar o leite materno. E se apoiando, ela vai 

continuar firme com a tese de dar o leite para o neném”. ( Hilton) 

 

Nos discursos dos entrevistados depreende-se o reconhecimento acerca da importância do 

aleitamento materno, expresso por meio do incentivo, apoio e, às vezes, até a cobrança da 

mulher para o aleitamento. Tais atitudes confirmam as mudanças que vêm ocorrendo na 

sociedade, sendo observado um crescente aumento no interesse do pai em participar desde o 

pré-natal até a vida adulta da criança, modificando o perfil de pai provedor da família para um 

pai mais participativo, presente; numa relação mais igualitária com a mulher em relação ao 

filho. 

Alguns pais tentam apoiar o aleitamento materno através da imposição, do autoritarismo, 

como fica claro nesses discursos. 

“Eu participei de uma reunião onde tinha pessoas que falava assim: amamentar pra que? 

Vou introduzir mamadeira! Eu sempre bati: não! Meu primeiro menino até os dois anos ele 

vai mamar!” (Emerson) 

 

O pai contemporâneo não se identifica com o homem que definimos como provedor 

econômico; ele se faz presente no contexto familiar; está sujeito a mudanças socio-culturais e 

se dispõe a redefinir seu papel, a restabelecer seu lugar; permite sentir a paternidade e 

exteriorizá-la (2) e a respeitar a mulher como um todo, traduzindo tudo isto em satisfação, 

bem–estar e afeto pela parceira. 
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“Eu acho que o pai deve agir com mais desenvoltura. Com menos pudor no sentindo de 

apresentação dos seios da mulher. A nossa sociedade é muito conservadora. (...) Acho que o 

fato de você estar dando amparo emocional, psicológico, faz com aquele momento não seja 

só dela com o bebê, mas seja um momento dos três. Em família (...) a amamentação é um 

momento de rara beleza. Para mim é um êxtase poder participar disso né? Porque eu não 

posso amamentar, mas eu posso alimentar com a minha alma”. (Itamar). 

 

Retomando as falas relativas às dificuldades percebidas pelos pais para sua participação 

no aleitamento materno, foram mencionados problemas relacionados à influência negativa da avó 

paterna, bem como o desinteresse da mãe em amamentar e o apego da criança com a mãe. 

“Porque é difícil, né? Igual a minha mãe, né?... Minha mãe não sai lá de casa. Todo dia ta 

lá em casa. A gente fica sem jeito de falar, né?... A minha mãe fala que enche mais (a 

mamadeira), do que o leite materno”. (Edward) 

 

Dois entrevistados esclareceram que a mulher decidida a amamentar não se preocupa com 

a vaidade e que gostam da esposa independente da sua aparência física: 

“Eu não importo com isso, não. Eu amo ela do jeito que ela tiver e, meus filhos, eu quero o 

melhor para eles né? (Jean) 

 

“Oh, eu sempre incentivo e ela acha que amamentar é a melhor coisa que pode fazer. Agora 

tem umas mães que dizem ter vergonha do peito aí eu falo para elas: - se você tem vergonha 

em dar o peito, acha que os peitos vão cair... Vai chegar certa idade que aquilo passa”. 

(Paulo). 

 

É sabido que é através do discurso feminista que as relações de gênero masculino-

feminino sofreram mudanças e que há muito que fazer para se reconhecer a autonomia de 

cada elemento da relação.  
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A cobrança, para com as mulheres, no sentido de que elas dominem, “domestiquem”, os 

comportamentos e as atitudes individuais dos homens, em relação à sua autonomia 

extradoméstica explicaria a demanda dos homens em deixar entrever um ressurgimento da figura 

materna; um requerimento social por parte dos homens, da moral dos discursos sociais da 

maternidade e um retorno de uma representação psíquica das experiências dos varões como 

filhos. Um ressurgimento da figura materna que encobre, justamente, uma sexualidade masculina 

de falta de moral com as mulheres. (159) O discurso de Rubem exemplifica: 

“O pai chega em casa e a mãe esta sempre preocupada com os afazeres da casa, né? E o pai 

às vezes fala assim: você amamentou a criança hoje? – Ah amamentei mas.. aí não cuidou 

tanto da criança quanto era para cuidar(...)Para que o pai chegasse com seus afazeres, as 

compras do dia-a-dia, voltar em casa e ver tudo organizado, a criança bem alimentada, 

tomou banho, tudo certo... ela tem que estar mais envolvida, priorizando mais essa parte do 

cuidado com o recém-nascido”. (Rubem)  

 

Retomando os resultados do estudo, considerando que o leite materno é o primeiro 

alimento “in natura” fora do útero da mãe para o recém-nascido e, sendo o profissional 

nutricionista um dos responsáveis pela alimentação adequada para o desenvolvimento da criança, 

é de extrema importância o envolvimento deste profissional com as questões relativas ao 

aleitamento materno, tirando as dúvidas e ouvindo os pais, dialogando com eles sobre a prática 

do aleitamento materno, de como o pai pode oferecer seu apoio e incentivo, e de como pode ser 

prazerosa e gratificante a participação do pai para o bem-estar da família. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estudar questões relacionadas ao aleitamento materno sob a ótica da participação do 

homem/pai neste contexto permitiu-nos identificar mudanças nas atitudes masculinas que têm 

contribuído não só para a prática do aleitamento materno, mas, principalmente, para a construção 

de um “novo pai”, com papeis redefinidos no contexto familiar. O modelo da “nova 

paternidade”, onde o homem busca vivenciar todos os momentos desde a gravidez, possibilita as 

transformações das relações sociais de gênero e a formação do vínculo afetivo desde a gestação. 

 Neste estudo, os homens/pais entrevistados eram usuários do Sistema Único de Saúde, 

com idade média de 32 anos, com variação no nível de escolaridade e renda familiar média de 

2,9 salários mínimos. Estas características sócio-econômicas e culturais, no entanto, não se 

apresentaram como dificultadoras ou impeditivas da amamentação. Segundo os pais, o que mais 

dificulta sua participação no período do aleitamento materno é a carga horária de trabalho que, de 

acordo com os mesmos, era, no mínimo, de 40 horas semanais, exigindo longo tempo de 

ausência do lar, onde somente poderiam estar ajudando e participando fisicamente após chegar 

do trabalho e/ou nos fins de semana. 

 De acordo com os critérios de inclusão do pai no estudo, todos tiveram experiência com 

aleitamento materno do filho anterior, sendo explicitado pelos mesmos como esta experiência 

influenciou na decisão de incentivar a mulher a amamentar o filho atual, indicando uma mudança 

no papel do pai no contexto familiar. 

Todos os pais foram unânimes em dizer que o aleitamento materno era fundamental para 

o bom desenvolvimento da criança, incentivavam e até cobraram da esposa que o filho fosse 

amamentado. Apesar disso, nem todos obtiveram êxito com a duração da amamentação dos 

filhos anteriores. Observou-se em suas falas a importância da influência do pai no início e 

manutenção da amamentação. Observou-se também que a introdução de outros alimentos e 
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artefatos como a mamadeira muitas vezes era devido à cultura enraizada do uso de mamadeira e 

que a opinião do pai ainda não tinha muita influência.  

Não observamos que o uso de mamadeira pudesse ajudar os pais a terem um maior 

contato e cuidado com o filhos durante a fase do aleitamento materno.  

No que se refere aos filhos recém-nascidos, seria necessário um acompanhamento mais 

prolongado das famílias para que fosse possível confirmar a manutenção ou não do aleitamento 

materno, constituindo-se em uma limitação do estudo. 

Como se constata nos discursos reproduzidos, muitos dos pais relataram ter acompanhado 

o monitoramento da saúde da mulher e do bebê no pré-natal; expressaram interesse e satisfação 

em poder cuidarem dos filhos e de terem uma participação mais efetiva na vida da família, papéis 

desejáveis do “novo pai”. Eles se fizeram presentes na fase de amamentação através do apoio e 

incentivo a mulher, atenção à esposa e ao filho, na divisão de tarefas domésticas, ajudando a 

posicionar a criança ao seio materno, nos cuidados com os filhos anteriores e atuais seja através 

de banho, colocar para dormir, brincadeiras, passeios e participando das consultas relacionadas à 

saúde. Ao mesmo tempo, apesar deste avanço, constatamos que alguns permanecem com 

resquícios da visão tradicional do papel do pai; defendendo que o aleitamento materno é função 

exclusiva da mulher. Observamos também que mesmo quando existe uma divisão de 

responsabilidade financeira e de tarefas domésticas, alguns ainda sentem-se como os únicos 

responsáveis pelo sustento da família. 

O modelo de paternidade percebida nas falas dos entrevistados indica que a relação 

familiar tem qualificado o significado da paternidade. Ou seja, com a chegada do filho, o casal 

transforma-se em família nuclear e emergem novas responsabilidades. Colaborar nas tarefas 

de cuidador do bebê permite ao “novo pai” não só os sentimentos tradicionais da paternidade, 

mas também dar-se conta dos sentimentos associados ao papel de participante ativo (não 

apenas observador).  
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Todavia, a mudança de pai provedor para um pai participante não depende somente da 

sua vontade. Não podem ser relegadas as responsabilidades sociais, como a de mantenedor da 

casa, que muitas vezes prejudica sua participação e mantém a postura tradicional, mesmo 

contra a vontade do homem. A confusão, a tensão e o conflito do “pai tradicional versus pai 

contemporâneo” levam a algumas análises ainda indefinidas e a conflitos angustiantes, tanto 

por parte dos homens quanto por parte das mulheres no desenvolvimento das questões de 

gênero. Tais questões demandam o desenvolvimento de novos estudos para sua melhor 

compreensão, enquanto fenômeno social. 

Ressalta-se que o estudo apresenta algumas limitações, tendo sido identificada a 

impossibilidade de se manter o acompanhamento da família por tempo mais prolongado, a fim 

de se confirmar a efetivação das afirmações discursivas dos entrevistados. Além disso, há que 

se avançar em estudos que considerem a percepção da mulher/mãe acerca da participação do 

pai durante o período do aleitamento materno. Uma outra limitação seria que o presente 

trabalho, pelo seu caráter qualitativo não nos permite generalizações, mas o que se perde em 

objetividade é compensado em vantagem no compreender e aprofundar os significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em médias e estatísticas.  

A orientação sobre aleitamento materno vem-se constituindo em significativa 

preocupação para os profissionais de saúde. Frente aos resultados apresentados, constata-se a 

necessidade de um maior investimento desses profissionais, dentre esses o nutricionista, em 

ações educativas direcionadas não só para a mãe, mas para o casal. O enfoque sobre as 

necessidades de estimular o aleitamento materno para reduzir a morbimortalidade infantil vai 

desde a necessidade de estabelecer uma relação prazerosa e saudável da mãe com o filho e a 

inclusão do pai em todos os processos e decisões nessa área.  
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Cabe a todos os envolvidos na fase da amamentação, pais, profissionais da saúde e 

comunidade, descontruir o “pai tradicional” e construir um “novo pai” mais próximo da 

criança, mais ativo no aleitamento materno e na vida privada da família. 

Assim, realçamos a necessidade de incluir o pai, orientando-o e encorajando-o a 

participar ativamente nas tarefas de apoio da esposa e de cuidador do filho, desde o pré-natal, 

na primeira infância e ao longo do seu desenvolvimento. Tais ações, provavelmente, 

reverterão em mudanças nas concepções e, consequentemente, no exercício de ser pai, o que 

possibilitará o apoio, incentivo e promoção da amamentação, aumentando os índices de 

aleitamento materno e favorecendo a saúde das crianças que serão nossos futuros adultos.  
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8 - ANEXOS 
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8.1 - ANEXO A – Exemplo para concorrer ao Prêmio Galba de Araújo 
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8.2- ANEXO B- Figura 2 - Mapa do Brasil com os Estados e respectivas capitais:  
 

 
 
Fonte: Mapa do Brasil com as capitais. Site: http://morriderir.com/imgmaps/BRstados.gif. Acesso em 21/03/2007 
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8.3-ANEXO C: Folder do Hospital Sofia Feldman.(Missão e Visão). 
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8.4 - ANEXO D: Autorização para Implementação da pesquisa 
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8.5 - ANEXO E: O projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Sofia Feldman (CEP/HSF).  
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8.6 - ANEXO F- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Família N.º ________ 

Vocês estão sendo convidados a participarem, voluntariamente, de uma pesquisa que tem 

como objetivo identificar o papel do pai em relação ao aleitamento materno e sua vivência 

durante este período.  

Sua participação consiste em responder às perguntas apresentadas pelo pesquisador, 

relacionadas às questões do aleitamento materno e cujas respostas serão gravadas para exclusiva 

utilização no estudo. 

Vocês poderão fazer as perguntas que julgarem necessárias para o esclarecimento de 

dúvidas, podendo deixar de participar do projeto a qualquer momento, se assim desejarem sem 

nenhum prejuízo da assistência oferecida pelo Hospital.  

As informações coletadas serão utilizadas, exclusivamente, para fins científicos, sendo-lhes 

garantido o anonimato e o sigilo de suas informações. 

_________________________________________________________________ 

Consentimento: 

Autorizo o registro das informações prestadas por mim nesta entrevista, bem como a 

gravação das mesmas, para serem utilizadas, posteriormente, no projeto de pesquisa “O Papel 

do Pai no Aleitamento Materno”. 

Pai: _______________________________________ (Contato: _______________) 

Mãe: ______________________________________ (Contato: _______________) 

Pesquisadora: ________________________________ 

Endereço: Rua Silveira, 673-A. Bairro da Graça. BH. MG. Brasil 

Tel: (31) 9624-5097. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/HSF): 34082249 

 

Belo Horizonte, ____/_____/2006. 
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8.7 - ANEXO G: Instrumento de Identificação das famílias dos entrevistados 

INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Entrevista nº.: _______ 

MÃE 

Nome (Iniciais): ________________________________Idade: ________________ 

Profissão: _________________________  Ocupação atual:__________________ 

CH diária / semanal: ___________________ Regime de trabalho: ______________ 

Dia de folga: _________________ Licença gestação: _______________________ 

Remuneração mensal: ___________.Escolaridade: _________. 

 

PAI 

Nome (Iniciais): ________________________________Idade: ___________________ 

Estado civil: _________________ Profissão: ________________________________ 

Ocupação atual: ______________________________ CH diária / semanal: ______ 

Dia de folga: ______________ Remuneração: ______Renda familiar: _________ 

Escolaridade: ____________________ 

Nº filhos vivos: ____  Idade: ____; _____; ______. 

Experiência anterior com amamentação: ____________ Duração: _________  

Quantas pessoas residem em sua casa? 
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8.8 - ANEXO H: Roteiro de entrevista semi-estruturado 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista nº.: _______ 

 

I – Perguntas: 

1- O que você sabe sobre o aleitamento materno? 

2- Fale-me sobre sua experiência anterior (como pai) com a amamentação do seu filho? 

3- Como você acha que o pai deveria agir em relação à amamentação do filho? 

4-Para você, o que facilita a participação do pai no aleitamento materno? 

5-Para você, o que dificulta a participação do pai no aleitamento materno? 

6- Tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer ou de completar? 
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8.9– ANEXO I –Categorias e as respectivas Frases Temáticas 

5.2.1 - A Visão do Pai Sobre o AM16 
Frases Família 

O leite materno é a base para a criança crescer com saúde; é o melhor alimento 
porque tem tudo que a criança precisa. 

1 a 12 

Ele compara o AM com a mamadeira e diz que esta é fraca para criança. 2 
Fica muito feliz quando sua esposa amamenta, pois sente que ela está 
transmitindo saúde para o filho. 

7 

O AM é fonte de carinho, favorece a relação mãe e filho e a relação da família. 2; 6; 12 
Ele afirma que a preocupação com o AM significa uma preocupação com a 
vida dos filhos. 

1 

O AM ajuda financeiramente a família 8; 10; 11 
Acredita que, devido ao AM, os filhos nunca foram hospitalizados. 4 
Associa a amamentação a uma obra Divina, por isto fica contente ao ver o 
filho amamentando. 

9; 11 

5.2.2 - O Papel do Pai Durante o AM 
5.2.2.1 Ações de apoio e de co-responsabilidade com a amamentação do filho   

Frases Família 
Monitora a saúde da esposa e do filho desde o pré-natal 1;3;5;6;7;8, 

9;11;12 
Procura ficar próximo da esposa no período do AM (ficar do lado, conversar) 1;4;12 
Incentiva e monitora o AM 1;3;5;6;7;8;9;11;

12 
Incentiva e cobra o AM da esposa 1;2;3;5;7;8 
Procura ajudar a esposa executando trabalhos domésticos 2;3;7;10 
O pai irá tirar férias no primeiro mês do AM para ajudar a mãe a amamentar. 3;8 
Procura ajudar a esposa suprindo as necessidades de ir ás compras, cuidar dos 
filhos. 

6;9 

O pai se posicionou contrário à avó que incentivou a mãe a dar mingau à 
criança. 

8 

Procura ajuda de profissionais de saúde para esclarecer questões relacionadas 
ao AM 

1;2;3;8 

Relata ter sido esclarecido da importância do colostro 1;4; 
Relata que as informações recebidas no pré-natal interferem positivamente no 
AM 

5 

Acredita que a criação dos filhos é função dos dois (mãe e pai) 3;7;12 
Acompanha a família nos fins de semana, quando está em casa e também à 
distância, quando está fora. 

1;5;6; 8 

Ele relata que é função do pai manter a alimentação da família (mantenedor) 4;9;10 
O pai faltou várias vezes ao serviço para levar a criança ao posto de saúde, 
devido ao uso do mingau. 

8 

5.2.2.2 – Percebendo a mudança de pai tradicional para o novo pai.  
Frases  
Ele acredita que quando o homem se interessa e incentiva o AM, a mulher se 
sente mais Segura e amparada com a amamentação. 
 

4;6;7;8;11;12 
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Relata que a participação do pai no período do AM facilita a interação e seu 
reconhecimento como pai, pelo filho. 

 
6;9;10;12 

Valoriza o AM e acredita que quando o filho crescer, terá consciência de que 
foi amamentado. 

6;7 

Ele acha importante ter carinho e paciência com a esposa no período do AM, 
pois o cansaço pode prejudicar o AM. 

7;9;11 

A esposa exige a presença dele (pai) ao seu lado, apoiando-a no AM. 4 
Acredita que o interesse da mãe em amamentar, facilita o AM e ajuda a 
participação do pai neste período. 

3;7;12 

Acredita que a relação do casal interfere no sucesso do AM 1;3;8;9;10;11 
Relata que os avós atuam positivamente, incentivando o AM. 7;12 
Reconhece e respeita as limitações da esposa durante o AM, no que diz 
respeito às relações sexuais.  

7;10 

  
5.2.3 - Questões de gênero no contexto do AM - dificuldades na participação do pai  
Frases Família 

Menciona o tempo que passa fora de casa, pela exigência do trabalho. 1;4;5; 6;7;12  
Ressalta que o apego da criança com a mãe dificulta sua participação no AM. 2 
Influência da avó paterna sobre a mãe, incentivando o mingau. 8 
Menciona o desinteresse da mãe em amamentar como fator dificultador 8;9 
Ele relata desconforto (pudor) frente à exposição do seio da mulher no ato de 
amamentar. 

1 

Afirma que a sociedade tem muito pudor em relação a exposição do seio da 
mulher ao amamentar 

11 

Reforça a necessidade da conscientização das mulheres em relação à 
importância do AM  

5;6;12 

Acredita que amamentação é um ato de doação do próprio corpo da mulher e 
que sua duração depende de como esta se percebe neste período. 

11 

Acredita que a mulher que tem vergonha em amamentar ou preocupada com a 
vaidade, tem vergonha do próprio filho. 

7 

Esclarece que a mulher decidida a amamentar não se preocupa com a vaidade. 3;4 

Afirma que é função da mulher cuidar dos filhos, pois isto envolve mais a 
mãe. 

10;12 

Ele coloca que a mãe deve priorizar mais o cuidado com o filho do que com os 
afazeres da casa..  

9 

Relata que nunca procurou outra mulher mesmo quando a esposa estava no 
resguardo e que é preciso ser muito forte para isso 

10 

 


