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RESUMO 

O presente trabalho propoe-se analisar a for 

ma como os fatores sociais, associados ã pr5tica do alcitame~ 

to materno, vêm sendo tratados na literatura científica. 'Num 

p_r:±nreiro momento, procura identificar o comportamento do volu 

me da produção científica, seguindo-se à identificação e anã 

lise dos fatores sociais arrolados nos estudos sobre a prát~ 

ca do aleitamento materno. O material de estudo compreende os 

trabalhos indexados na "NutJt.i..U.on Ab4tJtac.t.6 and Rev.i.ewf.>", no 

período de 1945 a 1985. Concluiu-se que a produção de conhe

cimento científico sobre o aleitamento materno faz-se prese~ 

te em todo o desenvolvimento científico sobre nutrição infan 

til, no período estudado, com importância relativa acentuada 

em determinados momentos históricos. Destaca-se a produção de 

trabalhos sobre a prática do aleitamento materno dentre os es 

tudos sobre o aleitamento materno. Identificam-se, como mais 

freqÜentes, entre os fatores sociais associados, o nível so 

cio-econômico, o nível educacional, a distribuição urbano-ru

ral e o trabalho da mulher. Os fatores sociais, arrolados nos 

estudos sobfe a prática do aleitamento materno, caracterizam

se numa abordagem predominantemente multicausal. 
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1. Dl'.tiiODUÇio 

o presente trabalho, conquanto embasado em fon 

tes documeDt:ais, cooati.tu.i 1Dl esforço no sentido da aprof1J!!. 

dar a 008praensão da relação saúde-sociedade 11 delineando-lha 

o perfil através dos tempos. Dessa forma, espera-se estar co~ 

tribuindo, tanto quanto possível, para ezpllcitar tal rela 

ção, bea c:c.o estabelecer sua llgação co. o leque de .,ti vos 

considerados na literatura cient!fica, sobre a prática do~ 

tamento materno ou natural, seja nos países capitalistas av~ -çadoa, cca u.a estrutura socJ.al nJ:ti.da de. classes, seja nos 

palses econCDiciDieDte éJependentes, que apresentam uaa estrutu 

ra social mista ou difusa (pa!ses que, a n!vel social, apr~ 

senbm' poloa eCODÔIIicoa desenvolv1clos, portanto, ema u.a es 

trutura social de classes, ainda que .al. defin1daa, e polos 

industrializados, mas cuja estrutura social permanece "tradi 

c1ooa1• ou •arca:~.ca•, devido à forte influência da antiga fo!_ 

- de ·~· precloainante). 

Não resta dúvida de que uma. análise abrangente, 
• 

-..ls aprofUndada, das c1ênc1- soc1ais ea saúde, nio pode PJB!. 

c1ndir de u.a visão histórica, econôa1ca, pol!tica e social, 

de vez que grande parte das questões pertinentes à saúde se~ 

pre esteve inserida e1a dete.rJU.nada zealldade social, .aa.o 8!!. 

-tas do advento da .industrialização, fazendo aflorar, coa JRior 

intensidade, a problemática já existente em torno da relação 

saúde-sociedade,. ea seus diversos .. tizes e n!veis de explica 

ção. 
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Assim considerando, é compreensível que,hoje,os 

sanitaristas, de modo geral, concordem sobre a importâ~ciadas 

ciências sociais em saúde1 • Percebe-se, no entanto~ que, ap~ 
sar do reconhecimento unânime do seu relevante papel, tal evo 

lução não ocorreu de modo uniforme e linear. Ao contrário, c~ 

mo tem ocorrido em qualquer ciência ou disciplina, o movimen

to da história das ciências sociais em saúde vem-se caracter! 

zando, desde o século passado, de forma pendular, segundo o 

jogo de. correlações de forças teóricas determinadas socialmen 

te, ora com marcante presença do social -- evidenciada por vo 

lumosa produção teórica--, ora com forte predominância do --
biológico- cuja presença mais freqÜente é ingegável na lite-

ratura da saúde, sobretudo até fins da década de 60 

de 1970, quando alguns autores, na América Latina, 

uma vertente de estudos com conceitos e perspectivas 

e início 

ensejaram 

alterna -
tivas,referentes aos diferentes aspectos da relação saúde-so

ciedade2. 

Com efeito, a intensificação dos estudos sobre 

novas abordagens da relação saúde-sociedade não se deu ao aca 

so, mas em decorrência de determinadas condições objetivas da 

realidade social em mudança, que fizeram emergir novas formas 

de abordagem, na medida em que o conhecimento no campo scüp~ 

sentava também limitado para a explicação dos problemas de 

saúde, exigindo conhecimento mais amplo do social, do econômi 

co, do político, etc. Assim, estudos e pesquisas recentes rea 

lizados sobretudo por cientistas sociais, traçam com m~.ior ni 

tidez as demarcações teóricas e metodológicas do conhecimento 

das ciências sociais em saúde, de grande signif icado, princi 
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palmente na América Latina, onde os estudos críticos apresen

tados revelam que os conhecimentos produzidos, sob umà aparê~ 

cia tranqGila e ue enganosa simplicidade, são um emaranhado 

conflituoso de relações sociais. 

Em conseqÜência, há a necessidade cada vez maior 

de explicitar a noção do social em saúde, sem contudo isolá

lo do biológico; antes, ao compreendê-los ·melhor e com clare 

za, busca-se estabelecer entre eles um liame mais estreito, 

visando à splução ou explicitação dos problemas que surjam~ 

porventura, venham a surgir. o pressuposto teórico de que se 

parte não consiste na dicotómia entre o biológico e o social, 

mas no posicionamento estabelecido entre ambos, isto é, na 

forma como os dois campos do conhecimento se articulam, e não 

no seu desenvolvimento paralelo. 

A literatura existente sobre a relação saúde

sociedade, ao longo da história da. saúde, mostra qt,e, no movi 

menta pendular já referido, houve (e mantém-se até hoje) a 

primazia do biológico sobre o social , apesar do reconhecimen 

to universal da importância do social no processo de saúde

doença. 

Com efeito, o enfoque adotado na medicina,situ~ 

-se essencialmente na ótica clínico-biológica ~~, mesmo na saú 

de Pública que, pelo seu ~róprio objeto -- saúde da coletivi

dade--, prossegue .. desenvolvendo uma prática como se· as ca 

racterísticas principais que determinam a distribuição desi 

gual da doença na sociedade fossem biológicas, ou se devessem 
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a problemas de um ~!ente contaminado" 3 • 

A situação co~traditória entr~ o reconhecimento 

do caráter soc~al da doença e a sua negação na prática pode 

ser explicada, de forma simplificada, segundo Laurel!, a pa~ 

tir de uma abordagem genéti~a histórica, qual seja, a de -que 

a sociedade capitalista não pode assumir de. modo integral, a 

causalidade social da doença, uma vez que esta concepção des 

qualifica implicitamente o próprio sistema econômico que o g~ 
• 

rou, podendo criar, assim, profundas fissuras no sistema so 

c;:.ial como um todo. 

Por outro lado, a referida autora não descarta 

os avanços que a medicina empreendeu, principalmente com a i!!, 

tradução da quimioterapia, que permitiu aos médicos tratarem, 

co~ êxito,~ grande número_ de doenças infecciosas. Contudo, 

como ela pem assinala, a mortalidade das populações européias 

já havia ~eclinado, antes mesmo desses significativos avanços 

médicos. 

i - 4 Outro n vel de explicaçao que Laurel! salienta, 

para a contradição na prática, localiza-se no campo ideológi-

co: 

. . . Assim, nos países capitalistas desenvolvidos, p~ • 

recia que a solução à problemática das grandes massas 

era a política redistributiva do Estado de Bem~Estar, 

e, nos países subdesenvolvidos, sonhava-se com o "de 

senvolvimeqtismo•, como panacéia para resolver a misé 



ria das classes populares. Parecia ( ••• ) ·que os pro· 

blemas- sociais não derivavam de um sistema ,de prod~ 

çao e sim da má distribuição dos bens ou simplesmen 

te da pobre·za material". 

.6. 

Essa forma de análise, segundo a autora, nao 

permite transcender além do aspecto da redistribuição dos bens 

e serviços e focaliza sua atenção apenas na dimensão das for 

ças produtivas da sociedade e no seu rápido desenvolvimento, 

traduzindo-se na saúde, no direcionamento da questão da deman 

da dos serviços de saúde e d~ tecnologia médica. 

No entanto, a própria evolução histórica, so 

cial, econômica e política das sociedades vem demonstrando a 

impossibilidade, quase total, de compreender a maioria dos 

problemas que emergem no seio dessas sociedades apenas poruma 

ótica, necessitando, ao menos para a sua solução prátiéa, do 

concurso de várias disciplinas ou de várias ciências mesmo 

que, a nível teórico, dependendo da natureza da questão, haja 

a predominância de uma em relação às demais, tal como ocorreu 

entre o biológico e o social. 

A proposta dé um trabalho em sentido ·interdisci 

plinar {contribuições da economia política, da demografia, da 

antropologia e da sociologia) na área da saúde e sociedade vem 

-se consolidando, sobretudo em estudos de revisão crítica ou 

descritiva de posturas de diversos estudiosos e/ou sanitaris 

tas, que, no movimento pendular antes citado, pendiam clara 

mente para o lado do biológico, em detrimento do social, que 
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aparecia "naturalizado", biologizado", enfim, descaracteriza

do, desfigurado5 • De fato, durante muitos anos, o social vem 

exercendo papel complementar e secundário no conhecimento he 

gemônico da história da saúde. 

A forma de desnudar o social, mostrando-o n9 

seu papel secundário e complementar, faz parte de uma .refle 

xao crítica sobre a prática de sàúde dominante e seus press~ 

postos teóricos, reflexão esta, que se descortinou no ~ntc 

rior das sociedades capitalistas, avançadas ou não, no momen

to que estas passavam por cri.~es econômicas, políticas, ideo 

lógicas e sociais profundas. 

S~m dúvida·, é, a parti·r do reconhecimento da li 

mitação de se abordar a natureza do processo saúde~ça, nos 

.diferentes grupos sociais, ·e na sociedade, como um todo, que 

se começam a compreender as limitações do paradigma biológico 

e individual da doença. Tal compreensão exige, portanto, a ne 

cessidade de reconceptualizar a epidemiologia, isto é, a for 

ma de visualizar o processo saúde-doença a nível coletivo . E, 

desse modo, segundo Laurel!·, "... postulou-se que as causas 

da doença não deveriam ser buscadas apenas nos processos bio 

lógicos, 9u em características da tríade ecológica, mas tam. 

bém nos processos sociais, na produção ·e reprodução social, 

retomando, assim, as colocações de determinação soqial da~ 

ça"6. 

Em resumo, este trabalho, longe de exaurir a 

problemática da re·lação saúde-sociedade, pretende contribuir 
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p~ra explicitar e delim.itar, em particular, a abordagem do so 

cial, tendo em vista sua utilização no estudo da prática do 

aleitamento materno. 

Os estudos sobre a prática do aleitamento mater 

no, em sua grande _maioria, apontam aspectos mais de caráter so 

cial -- como, por exemplo, papel da mulher na sociedade, tra 

balho da mulher, estética da mulher, processo de urbanização, 

estrutura familiar, etc. -, o que, a princípio, poderia condu 

zir o raciocínio de que, nest~ caso espeçífico, ten.ha ocorri-

qo a primazia do social sobre o biológico, na medid~ em que se 

reconhece o caráter social da questão em sua maior extensão. 

Entretanto, a hipótese do presente trabalho partirá do fato 

de que a abordagem do .social adotada na produção de conheci 

mentes sobre a- prática do aleitamento· materno, apontada na li 

teratura, representa uma expressão da primazia do mode~o bio 

lógico e individual, apesar· da aparente relevância do social. 

O impasse problematizado sobre a cont~adição en 

tre o reconhecimento ampliado do caráter social da prática do 

aleitamento materno (pressupondo-se o domínio do social sobre 

o biológico) e a hipótese levantaQa neste estudo, que caminha 

em direção oposta (o social como expressão da primazia bioló 

gica e individual), serão melhor esclarecidos, estudando-se a 

forma como este social vem sendo abordado na produçãq de co 

nheciment9~ sobre a prática do aleitamento materno. Em outras 

palavras, significa enxergar a abordagem do social como variá 

vel explicativa adicional (social como secundário e compleme~ 

t~) ou como ~ campo próprio no qual a p~~tica do aleitamen-
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to materno adquire um significado social específico7 

O que se procurou mostrar até o momento é que, 

grosso modo, verificam-se duas abordagens distintas do social: 

a funcionalista e a estrutural histórica, com predomínio da 

primeira na literatura referente à prática do aleitamento ma 

terno. 

Nesta medida, este estudo consiste em tentar 

mostrar, de forma descritiva e crítica, o papel que as ciên 

cias sociais vêm desempenhando ao longo do tempo na história 

da saúde. 

Num primeiro passo, far-se-á um apanhado histó

rico da relação saúde-sociedade, com base na literatura, sa 

lientando o pensamento dos estudiosos e/ou sanitaristas mais 

proeminentes, tanto na Europa quanto na América Latina. Nesse 

apanhado·, buscar~se-â esclarecer como o "social" vem sendo en 

tendido por diversos autores, em diferentes fases da evoluçãq 

da história da saúde, localizando sobretudo a sua emergência. 

Num segundo passo, já delimitado o significado 

do- social, este trabalho irá ater-se à demonstração de como 

tem sido descrita a abordagem do social, no que diz respeito 

à prática do aleitamento matétno·, a· partir de estudos e pes 

quisas constantes na literatura. 

Com a finalidade de melhor fundamentar os dois 

grandes blocos em que se dividiu este trabalho, todos os co-
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mentários relativos à questão da emergência e do desenvolvi

mento das ciências sociais ea ..saúde, no interior do .:wi.anto 

da hist6ria da saúde, estarão. apoiados em trabalhos p~odu

zidos por autores renomados, que ensejaram uma vertente alter 

nativa, qual seja, a da a.bordagall estrutural histórica. 

Na verdade, o estudo sobre a relação saúde-~! 

dada, com ênfase na compreensão mais acurada do social, tanto 

na Europa quanto na América Latina, constitui, rlnda, 

campo de investigação. 

-

vasto 

Levando-se ea conta o objetivo do presente tra 

balho -- analisar a foraa como os fatores sociais associados 

à prátl.ca do aleitamento materno vêm sendo tratados na litera -
tura científica - procurou-se responder a deterainadas indag.! 

~ que orientara. o próprio desenvolvt.ento do tema: 

1. Como tem-se comportado a produção do conhecimento científ! 

co sobre o aleitamento materno no contexto dos estudos re 

ferentes a nutrição infantil? 

2. Qual é a proporção dessa produção voltada para a prática 

do 

3. No conjunto das variáveis, que fatores sociais são arrola -
dos nos estudos sobre a prática do aleita.ento materno? 

4. eo.o os fatores sociais vêm sendo tratados nos estudos da 

prática do aleitamento materno? 

A partir do exposto, espera-se que o presente 8!, 
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tudo venha a contribuir, de alguma forma, para o avanço do c2 

nhecimento sobre a prática do aleitamento materno, sobretudo 

pelas reflexões e questionamentos que foram surgindo durante 

o processo de seu desenvolvimento. Contudo, têm-se claras as 

limitações que apresenta, face à abrangência desse tipq de es 

tudo, que requer ~profundamentos de diversos aspectos que não 

puderam ~er realizados nesta etapa. 

............... ,. 
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POS-GRADUAÇAO EM SAOOE COLETIVA (ABRASCO). En~ino da ~aÚ 

de pública, medicina p~even~va e ~ociat no B~a~it. Rio 

de Janeiro. 1983. p ~ 27. 



1.1. EHB8GIRcU DA DDIBNSio SOCIAL HA B:I~RIA ·DA SAODB 

Os estudos e pesquisas das relações entre os 

problemas de saúde de uma população e seu meio ambiente sócio 

-econôiDico ·vêm chamando a atenção, bá muito tempo, de di ver -
sos estudiosos que atuam no campo das Ciências Sociais em saú 

de, contribuindo de forma considerável para a elucidação da 

gênese e desenvolvimento dessas relações. 

Dentre os trabalhos mais importantes sobre o a~ 
-1 

Súnto 1 destacam-se OS de Rosen 1 que fez WD minuciOSO levanta 

mento de fontes dOcumentais, possibilitando a reconstituição 

da trajetória histórica da relação saúde-sociedade à ·luz do 

contexto social. Seus trabalhos reconstitutivos são valiosos, 

na medida em que revelam a ~terioridade dessa relação, com~ 

rada à emergência dos movimentos da Polícia Médica na Alema

nha, do Sanitarismo ria Inglaterra, e da Medicina Social na 

França, no século XIX. 

Os movimentos acima assinalados, estudados por 

Rosen-, colocam em evidência alguns nomes, COIDO os de Louis R!, 

né Villermé (França), Rudolf Vircbow (Alemanha) e de Edwin 

Chadwick (Inglaterra), os quais, além de atuarem na produção 

do saber, do conhecimento da saúde em seu aspecto social, tam 

béa contribuíram na prática social como sanitaristas. Viller 

rné, Virchow e Chadwick, entre outros, possuíam, enquanto pi2 

- d 2 ... neiros, segundo a concepçao de Fernan es , : ••• a consciencia 

realista das condições de existência, (a qual) emerge e pro-
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gride através de exigências de novas situações de vida, mais 

complexas e estáveis. Daí o enriquec~nto dos conteúdos e o 

alargamen~o dos níveis de percepção social- do agente•. 

A identificação das condições de vida relaciona 

das à saúde-doença constituíram, l.a.t:o 4en4u, objeto freqÜente 

de preocupação entre os sanitaristas, nas primeiras décadas 

do século passado, tanto que surgiram numerosas pesquisas so 

ciais soºre as c9ndições de vida e de trabalho, ~~ que 

as taxas d~ morbi-mortalidade estavam estreitamente ligadas à 

situa9ão das diferentes classes sociais. A titulo de exemplo, 

- 3 vale ressaltar as pesquisas de Villermé sobre as condições de 

saúde dos trabalhadores têxteis do Norte e do Leste da Fran 

ça que, em suas conclusões, mostram o grave estado de saúde 

desses operários, em virtude das míseras condições de vida a 

que estavam reduzidos. O re~atório de Villermé, acerca dos re 

sultados de suas pesquisas, levantou a opinião pública de tal 

forma que, em 1841, foram elaboradas .as primeiras medid~s le 

gislativas referentes ao trabalho de crianças em fábricas. 

• EMrgênçia do social. na Alewanha 

A emergência da ~eflexão sobre o caráter social 

da doença ~ogo estendeu-se a outros países europeus, como a 

Alemanha, onde figuras como V~rchow, Neumann e Leubscher, paE 

ticiparam ativamente do movimento das reformas médicas, em 

1848. Essas reformas tinham como princípios básicos os sequi~ 
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tes enunciados: 

•A saúde do povo é um objeto de inequívoca responsabilidade 

social; 

• As condições econômicas e sociais têm um efeito importante 

sobre a saúde e a doença, e tais relações devem ser submet! 

das à investigação científica; 

• Devem ser tomadas providências no sentido de promover a ·saú 

de e combater a doença e as medidas concernentes à tal si 

tuação devem ser tanto sociais quanto médicas.• 4 

-· 
Dessa forma, Virchow5 concebia, como uma das 

funções da Saúde Pública, o estudo das condições de vida dos 

diversos grupos sociais e a determinação dos efeitos dessas 

~ondições sobre a saúde pois, baseado nesse diagnóstico seria 

possível intervir mais adequadamente na realidade social, ec~ 

nômica, biQlÓgica e sanitária. Em 1847, um ano ante,, • portan 

to, Virchow desenvolvera uma investigação sobre a epidemia de 

tifo ocorrida na Silésia, tendo chegado à conclusão de que as 

causas da epidemia se deviam a um conjunto articulado de fat~ 

res sociais, econômicos, pol!ticos, biológicos e físicos. 

A partir da abordagem multifatorial, Virchow 

afirmava que os fatores causais -mais importante~ eram aa con 

dições materiais de vida, enfocando fundamentalmente a ques

tão da desigualdade na distribuição e cons\uno dos bens. Base!!_ 

do nos estudos das epidemias de tipo na Silésia, da cólera em 

Berlim e da tuberculose, Virchow elaborou uma teoria das epi 
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demias, fazendo uma distinção entre as doenças naturais e as 

doenças •artificiais" (também denominada de •massas• ou de 

•ajuntamento"), com base na intermediação dos eventos natu 

rais ou do modo de vida social existente na relação· homem-na

tureza6. Argumentava que a forma de organização da sociedade 

deterudnava o aparecimento da epidemia. Entre as doenças arti 

ficiais, incluiam-se o tifo, o escorbuto, a tuberculose, a le 

pra, a cólera, etc. De acordo com essa análise, portanto, ele 
. 

reconhecia que as más condições sociais determinavam maiores 

possibilidades da população ao risco de clima, aos agentes "~ 

fecciosos 11 e outros agentes caus~dores especificos.,· assinalêl!l 

,do que nenhum destes fatores por si era suficiente para cau 

sar uma epidemia. 

Virchow esboçou um programa de reconstrução so 

cial, incluindo não só mudanças específicas no campo da org~ 

nlzação de serviços de saúde. (ex. mais médicos, mais lx>spitais, 

etc.), como também gerais, como, por exemplo, elevação da ta 

xa de empregos, aumentos salariais, educação universal, habi 

tação mais adequada, melhoria nutricional, estabelecimento de 

cooperativas agricolas, etc. 7 

Os enunciados, citados no início deste tópico, 

que constituem o cerne dos movimentos ~as reformas médicas em 

1848, na Al~manha,. mostram, em síntese, a concepção da Medici 

na como ciência social. No entanto, apesar desta a:~la!pÇão ter 

sido defendida pçr Virchow e outras figuras de p~oa. dos movi 

mentos, como Neumann, Leubscher, etc., sua origem situa-se mais 

na França, onde os problemas sócio-econômicos decorrentes da 
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industrialização, como, por exemplo, a influência da pobreza 

e da profissão no estado de saúde da populaÇão, conduziram 

cientistas e teóricos sociais, como Villermé, Bernoiston; Gué 

rin, entre outros, à análise mais profunda das questões 

tárias. 

• Investigação sobre o socia~ na França 

sani .... 

Pela extensa literatura existente acerca da Me 

----dicina e Saúde, não se pode negar o pioneirismo da França, so 

bretudo nos problemas de saúde e doença relacionados aos fato 

res sociais. 

Numerosas inv~stigações teórico-práticas, asso 

ciando as questões da saúde e sociedade, efetuadas a partir 

do inicio do século XIX, demonstram a liderança francesa nes 

sa área do conhecimento. Dentre os in~gadores dos probl~ 

mas sanitários, ressalta a figura antes citada do méd~co üxüs 

Renê Villermé, cujo estudo, já reierido, sobre as condições de 

saúde dos trabalhadores têxteis,8 influiu na criação de uma 

legislação adequada à proteção do trabalho da criança, por 

exemplo, em 1841. Bem antes, em 1828, Villermé - que concen 

trara sua atenção na relação ambiente social-morbi-mortalida

de diferenciai - mostrara que· os Indices de mortalidade na 

França estavam estreitamente relacionados às condições em que 

viviam as distintas classes sociais. 
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As pesquisas de Villermé versaram ainda sobre 

a mortalidade em diversas localidades de Paris, em 1830, con 

cluindo pela Intima ligação pobreza-doença, ponto bastante re 

forçado pelo seu estudo da saúde da criança e da mortalidade 

infantil, em dois distritos de Paris. 

Villermé dedicou-se também ao .estudo de todo e 

qualquer fator que pudesse intervir no padrão de vida da pop~ 

lação e. seus efeitos no crescimento e desenvolvimento físico 

do individuo, tanto que, em· 1829, relatou a influência da ren 

da, da nutrição e da habitação, sobre o crescimento e desen ·: 

- 9 volvimento f!sico. Em resumo, R~sen observa que, aprofund~ 

do tanto quanto pôde, Villermé " ••• estudou o significado da 

duração da doença em diferentes idades e o modo de aplicar es 

se conheci~ento para a organização de sociedades de auxílio 

mútuo". 

Stern10 , outro estudioso da área de saúde Públi 

ca, salienta que, após um per!odo de inatividade no setor, 

que abrangeu mais de uma década, vieram à luz importantes do 

cumentos, tratando da .relação saúde-pobreza, que subsidiaram 

a reforma da Saúde PÚblica e, ao arrolar as várias contribui 

ções, ele cita o relatório feito por Villerrné, em 1828, a um 

Comitê da Real Academia France~a de Medicina, no qual o tópi 

co central estava na relação estatística entre as taxas de 

morbi-mortalidade e as condições. de ·vida das diferentes elas 

ses sociais em Paris. 

Jules Guérin é outra figura proeminente citada 
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por Rosen n~ movimento de reformas médicas na França, que en 

fatiza o social em seus estudos sobre saúde. 

A contribuição de Guérin está, sobretudo, em 

seu esforço para ampliar o conhecimento do social em saúde, 

ao introduzir o · conceito de Medicina Social, em 1848, e estru 

turá-la corno um corpo de conhecimentos, subdivididos em qua

tro disciplinas: fisiologia social, patologia social, higiene 

social ·e terapia social. Essas disciplinas abordavam, entre 

outros assuntos, o estudo de problemas sociais em r~lação -a 

saúde e à doença, além do fornecimento de medidas e outros 
~ 

meios para tratar da desintegração social e de outras 

çõés que podem atingir as sociedades. 

condi 

Os trabalhos de Guérin11 funcionaram; em sinte 

s~, como verdadeiras frentes ·na abertura de novos caminhos e 

espaços, para as questões entre saúde-sociedade, dentro do ârn 

bito da Medicina. 

• Compreensão do social na Inglaterra 

Na Inglaterra, nas décadas de 1830 e 1840, tam 

bém ocorreu uma mudança gradual em relação à preocupação com 

o caráter social da doença. A criação da Comissão da Lei dos 

Pobres, em 1832, pelo Parlamento Inglês, objetivando redefini 

-la, foi a mola propulsara para o desenvolvimento dessa linha 

de pesquisa. Uma das figuras mais proeminentes, se não a prin 
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cipal desse período e dessa Comissão, foi Edwin Chadwick. 

A Comissão apresentou, dois anos após, o Relatá 

rio que resultou no Ato da Emenda -a Lei cbs Pobres, que incoE_ 

porava, entre outros princípios, o atendimento ao pobre, para 

diminuir a "taxa de pobres". Essa nova Lei dos Pobres tinha co 

mo objetivo maior" ••• criar um mercado livre de mão-de-obra 

como pré-condição de investimento" 12 . Rosen justifica a nova 

lei, afirmando que a economia de mercado estava se consolidan 

do e exigia a transformação da mão"':"d_e-obra em mercadoria. 

As questões relacionadas à pobreza, portanto, 

surgem como ponto de estrangulamento da economia, dada a es 

cassez relativa de mão-de-obra e dadas as necessidades -pro-

prias de cond~ções de repro4ução da força de trab~lho. 

Analisando mais profundamente a nova Lei dos Po 

bres, Donnangelo13 assim se expressai 

"Trata-se, portanto, antes de .mais nada de reduzir 

a massa de incapacitados aparentes ao seu limite mf 
,nimo e liberar par~ o mercado de trabalho - aumen 

tando ao mesmo tempo a competição neste mercado 

o volume disponível de força de trabalho adequado 

aos interesses do capitalismo industrial competiti 

vo. 

Isso implica a correspondente exigência de desarti 

cular em definitivo os laços anteriormente estabe-

lecidos entre o "pobre" e a freguesia a que 
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cular livremente. no mercado•. 
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Esta desarticulação., analisada por Donnangelo, 

refere-se l assincronia na relação entre o ·capital industrial 

e a força de trabalho que ~dia a necessária mobilidade de~ 

ta, segundo a exigência do mercado de trabalho14 • 

Por outro lado, a desarticulação implica também 

a redefinição do pobre (anteriormente visto como não-trabalha 

dor) em um novo tipo de pobreza, a do proletariado industrial , 

- · contextuado no processo de desenvolvimento capitalista de pr~ 

dução, como bela aostra a mesma autora: 

•A pobreza continuará a expressar-se pelas várias 

formas de carência e enfermidade mas nao se identi 

fica com o não-trabalho, diz respeito agora a uma 

categoria social claramente discernivel, que pode 

• ser e será doravante aais frequentellente re~~atida 

à forma que assume o prócesso de acumulação de ca 

pital. Ademais, o proletariado industrial, difere~ 

temente dos pobres de paróquia, introduz na vida 

política novas formas de organização - em especial 

os sindicatos e através d~las, associações volun

t~ias de as si tência, passi veia de .expressar a • so 

~i~ariedade de classe••15 • 

Prosseguindo,. Donnangelo assinala· que as·· condi 

ções do proletariado urbano, em rápido cresc:UMmto, • • • • fa-
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zem com que a questão da Saúde PÚblica apare9a na seqÜência~ 

reta da Reforma da Lei dos Pobres", justificada pela elevação 

de morbi-mortalidade da população urbana, dadas as suas condi 

ções de vida e de trabalho, assumindo,. então, a forma de Sani 

tarismo, com a adoção de medidas de saúde coletiva como neces 

sidade de controle social. Daí, a Reforma da Lei dos Pobres em 

1834; a designação de uma Comissão sobre a Saúda nas Cidades, 

inspirada no Relatório Chadwick de 1842 - a criação da Junta 

Geral de Saúde em 1848, e outras várias reformas sanitárias16 . 

Neste tópico, o interesse consistiu, em parti

cular, em alinhavar as análises sobre os aspectos sociais da 

saúde no contexto mais geral de reforma social desenvolvida 

na Inglaterra, no século passado, sobretudo a partir da déca 

da de 184017 . Neste sentido, o trabalho realizado por Chadwick 

em 1842 - ''Inquérito sanitário das condições da população tra 

balhadora da Inglaterra" -, mostrando a relação existente en 

tre a elevada incidência das doenças e as péssimas condições 

de moradia e de saneamento, tornou-se classicamente um marco 

histórico nos estudos que enfatizam os aspectos sociais da 

saúde e doença. 

A abordagem com ênfase no caráter social da re 

!ação saúde-doença pode também ser observada, entre outros tre 

chos, na Carta de Instituição aos médicos, exposta no Relató 

rio Chadwick, de 1842, onde se assinalava a necessidade de 

"verificar a existência e extensão de agentes visíveis e remo 

víveis que promovem a prevalência de uma doença tal como é co 

mumente encontrada, isto é, ligada às deficiências de condj. 
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çoes de vida, da estrutura ou economia interna ou das residên 

cias das classes trabalhadoras•18 (grifo nosso). 

Em resumo, conforme Rosen19 bem salienta ao atri 

buir as ~ausa~ da relação saúde e doença ao ambiente fisico e 

social, Chadwick se situa na perspectiva da teoria do miasma. 

Ringen tem a mesma opinião de Rosen sobre Chadwick de que "as 

epidemias eram causadas pelo miasma, e que sua prevenção, po~ 

tanto, era uma questão de limpar as matérias deterioradas,to~ 

nar a água potavel e melhorar a qúal·idade do ar através de 

uma melhor ventilação dos co~untos habitacionais"20 • 

o reconhecimento do caráter social da saúde-

doença foi se ampliando .na Inglaterra, durante as déca_?as de 

1850 e 1860, sobretudo com os trabalhos de Rumsey, Greenhaw 

e : Simon, que versavam sobre a relação saúde e trabalho da 

classe social em questão. Greenhow e Sirnon avançaram um pouco 

mais no sentido de estender o social ao nivel da organização 

social, apesar de sua generalidade, nao se limitando apenas a 

indicadores sociais individuais. 

Greenhow21 , citado por Rosen, referindo-se às 

causas das doenças, apontou que elas " ••• são muitas; e que 

apesar da atmosfera impura ( ••• ) estar sempre entre. as· causas 

mais poderosas, existem ·outras causas de doenças. que até ag~ 

r a têm despertado pouca atenção. Comida inadequada ou em quan 

tidade insuficiente, hábitos sedentários, ausência de estirou 

los f!sicos e mentais oferecidos por uma multiplicidade de ~ 

bientes ( .•• ),desgaste causado pela monotonia de muitas pr~ 
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fissões e ainda as preocupaçoes e ansiedade da vida sao cau 

sas que ajudam a aumentar o catálogo de doenças e adicionarno 

mes ao registro de mortes nas grandes cidades. Algumas destas 

causas ( ••. ) são necessariamente fruto de características de 

nosso sistema social ••• ". (grifo nosso). 

Simon, 22 também cit~do por Rosen, apresentando 

os resultados de uma pesquisa sobre a dieta alimentar da elas 

se trabalhadora, realizada por Edward Smith, mostrou o -estado 

alimentar precário, relacionando-o ' com o baixo salário perce. 

bido pela classes trabalhadora e que este, por sua vez, era -
influenciado pela economia política do- país. (grifo nosso).As 

sim, já na segunda metade do século passado, a Inglaterra ga 

rantira a presença de um corpo de conhecimentos sobre o cará 

ter social da saúde e doença, relativamente amplo, de cunho 

p~agmático manifestado pela implantação de medidas sanitárias 

gerais (legislação e organização de serviços de saúde) para a 

população. 

O rêconhecimento do socíal em saúde, qualific~ 

do apenas enquanto objeto de preocupaçao, continuou a merecer 

atenção por parte de autores até a década de 1980, quando já 

se descortinava um período na história da medicina - um gran~ 

de avanço no éampo da bacteriologia - o que levou alguns, co 

mo Emil Behring, a considerar o social como instrumental ex 

plicativo dispensável até a década de 30 deste século. 
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• o social no pensamento marxista ocidental 

Embora Villérmé, Chadwick e outros tenham des 

crito as doenças como produzidas pelas condições de vida e de 

trabalho, eles não explicitaram as condições estruturais da 

qrganização capitalista de produção na determinação do preces 

so saúde/doença. Waitzkin23 ' 24 , ao investigar as fontes de 

preocupação das origens sociais da doença no pensamento mar 

xis ta ocidental, referiu, além de Virchow, a Friederich Engels, 

25 como os pioneiros ness~ campo • Dada a importância deste au -tor, passar-se-á a discorrer breve~nte sobre suas idéias,com 

base em Waitzkin. 

Em "A condição do operariado na Inglaterra", pu 

blicado em 1845, Engels afirmava sua posição teórica sobre a 

que~tão da morbidade e mortalidade da população inglesa como 

produto da "organizaÇão da produção econômica" capitalista,no 

.. 26 d seculo XIX • Neste estu o, aborda uma gama diversificada de 

problemas relativos à saúde e à doença da classe trabalhadora 

industrial, desde os efeitos das toxinas ambientais, da etio 
• 

logia e epidemiologia da tuberculose e febre tifóide até que~ 

tões referentes às condições de trabalho, tais como os aciden 

tes e as doenças profissionais. 

·Analisando a questão da tuberculose, por exem 

plo, ~rn Londres e outras cidades industriais, notou que a in 

cidência da doença era mais elevada em locais de grande con 

centração de pessoas e com ventilação insufici·ente . 
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Já nessa época BDgela visualizava coa cLareza a 

relação entre conclições de trabalho e doenças, referindo-se a 

problemas ortopédicos decorrentes da exiqência do esforço fi -
sico, a problemas visuais, que atingiam operários da indÜstria 

têxtil e de fabricação de rendas27, sinais de intoxicação por 

cbwabo ea operários da indÚstria de cerâmica, probleJDas pulmo 

nares em mineiros de carvão, etc. 

Quanto à questão da nutrição, Bngels focalizou 

desde as preocupações derivadas da relação desnutrição - doe~ 

ça, até problemas de distribuição à consu.> de aliJMmtos.I~ -tificou estados de desnutrição eJa crianças e descreveu tawhém 

as •deformidades do esqueleto•, devidas ao raquitismo como 

problemá nutricional. 

I interessante. observar, pelo trecho abaixo, c~ 

mo Engels considerava o problema do alcoolismo na classe tra 

balbadora: 

~o álcool é sua (dos operários) única fonte de pr~ 

zer. • • o trabalhador • • • precisa ter algo qúe torne 

o trabalho dig:oo de seu sacriflcio, que faça coa -que a perspectiva do dia sequinte seja suportável 

. . . A embriaguêa aqui deixou de ser um vício, pelo 

qual o viciado possa ser reapon8abillzado. • • ~ 

lea que degradaraa o trabalhador a Ull 11ero objeto 

têm que assumir ·essa responsabilidade"~8 • 

Ba slntese, os probltD~&S de saúde, para Engels, 
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eram ocasionados diretamente pelas poeiras, produtos químicos, 

pressões de tempo, postura do corpo, exigências visuais e ou 

tros fatores relacionados ao trabalho. A "poluição ambiental'', 

as más condições de habitação, o alçoolismo e a desnutrição 

também co~corriam para a~ más condições de saúde do trabalha 

dor. No entanto, Engels tinha claro que estes fatores eram 

produtos das contradições da própri~ forma· de organização da 

produção na sociedade . 

O grande mérito de Engels, que o diferenciou dos 

demais na época foi o fato de ter conseguido avançar na expli 

cação dos problemas de saúde ,-analisando as re.lações causais 

entre· a estrutura social e a doença, abordando a questão da 

"contradição entre o lucro e as çpndiçõe• de saúde adequadas 

na indústria capitalista"29 • Este avanço no conhecimento foi 

de fundamental importância, tendo influenciado aqueles ~ue o 

sucederam na anális~ das questões de saúde, dentre os quais 

se destaca Rudolf Vir"chow. 

• A questão da causaçao das doenças no século XIX 

No início do século XIX,· çinco sao as teorias 

principais que embasam a explicação da causalidade das doenças: a 

teoria sobrenatural, a teoria do contágio, a teoria do compoE_ 

tarnento pessoal (hoje denominado de "estilo de vida"), a teo 

ria atmosférica (ou t~oria do "miasma" ou da "biologia do Ireid') 

e a teoria social da doença30 • No final deste, a hegemonia da 
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teor~a do miasma foi suplantada por uma outra, a teoria do 

germe. 

Em geral, parte-se do ·pressuposto de que cada 

uma das teorias implicava a forma coma eram tomadas as medi 

~as preventivas em relação ao controle das doenças e que elas 

extrapolavam a circunscrição de medidas médicas. O que se quer 

afirmar é que cada teori:a pos·su.ía um siqnifi.cado social es~ 

cífico quanto à própria forma de organização da 

portanto, com um conteüdo político-ideológico. 

sociedade, 

31 -Tesh , em •Ideologia política e Saúde PÚblica 

no século XIX•, descreve as teorias e analisa as implicações 

a elas associadas. Dada a importância significativa de sua 

obra para o desenvolvimento do presente trabalho, todas as 

considerações acerca das teorias vigentes no século 

estarão apoi·adas nela·. 

passado 

No início do século XIX, quase todas as medidas 

preventivas do Estado basearam-se na hipótese· da teoria do 

contágio, que vinha se caracterizando desde a epidemia da Pes 

te Negra. o isolamento e a quarentena, medidas preventivas acb 

tadas, eram. impostas em larga escala, dada a situação real de 

epidemia, bem como ao próprio ::entlmento· <le temor, <le fobia, 

ex.istente na população com relação às doenças e aos doentes. 

As práticas do isolamento e da quarentena aplicavam-se não só 

às embarcações, corno também aos 'indivíduos doentes ou suspei 

tos, às familias, e até a cidades inteiras. ~ I/ f 
Con~me a aulora ~ a hi,:le~e elo co-n-ra3ioeYlVD • 
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via dois problemas cruciais no século anteriorz ua, de orde. 

teórica, outro, de ordea eccmÕiaica. 

O priaeiro proble.a referia-se à l~tação ex 

plicati.va da teoria, ou seja, ela .não respon~a suficienteme!!o 

te ao fato de determinadas pessoa~ contra!rem doenças e ou

tras não, _apes~ de estarem em contato coa pessoas doentes.Par 

isso, nessa ~. sucedera~~-ae inúaeros -.bates, no .eio .é 

di co, entre o grupo dos contaqionistas e o dos anticontaqio 

nistas. Pela própria limitação de suas explicações, os anti 

contagionistaa utilizav• ~-!sucesso• os flancos abertos da 

explicação da causa lida~ da doença, .as, ao ~~~esmo tempo, não 

tinham supqrte teórico suficiente, necessitando recorrer 

teoria do ai~ na sua contra-ar~tação32 • 

.. 
a 

O segundo probiema, que Tesh qualificou como po 

l!tico e econômico, concernia à questão do entrave econôadco 

quailto à ta.ada das .ettidas de con:tro~ das doenças, coao o 

iâola.ento e .a· quarentena33
• 'l'esh 110s.tra que estas .-didas de 

cpmbate pão t~nham maiores- conseqÜências na economia agrícola 

da :Idade Média, mas que, no século XIX, caa a Revolução :IndU!_ 

trial ea: plena efervescênci~, a quarentena, por exemplo, re,... 

---presentava um "desast~e", na medida em que era um obstãóWD ao 

comércio, à mobilidade da Jlão-de-obra, enfia, à construção da 

sociedade industrial34
• 

Dessa maneira, Tesh, a seu modo, tentou mostrar 

COIIO as lleCUdas sanitárias eetavaa vinculadas ao processo de 

reestruturação das condições de produção e formAção cnpi~~li~ r. 
tll ~~-
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Com efeito, a quarentena e o isolamento apare 

cem, no século passado, como um dos graves problemas para a 

expansão da economia capitalista de produção . 

Assim, visando a superaçao dos entraves que im 

pediam a expansão das formas produtivas, as idéias dos anti 

contagionistas começa, cada vez mais, a ganhar corpo, reflo 

rescendo com vigor a teoria do miasma e todos os seus desdo 

bramentos quanto à conceituação, metodologia, enfim, a forma 

de atuação das políticas sanitárias moldando e sendo moldadas 

as novas necessidades criadas pelas transformações das forças 

produtivas e das relações sociais de produção. Do ponto de 

vista ideológico, os opositores dos contagionistas apresent~ 

varn a hipótese do miasma como urna nova idéia, mais ligada ao 

progresso, ã liberdade, ao individua lismo, enfim, à ideologia 

liberal. 

A teoria atmosférica, outra das teorias meneio 

nadas, teve sua origem na noção hipocrática de que a doença 

estava relacionada ao clima. A conexão entre a atmosfera e a 

doença tem sido objeto de preocupação desde há muito tempo, 

datando da Grécia Antiga e, segundo Tesh, retornou, no século 

passado, como suporte teórico dos anticontagionistas. 

Martins35 , ao analisar a dimensão biológica e 

social da doença, teceu algumas considerações a respeito da 

teoria dos rniasmas , a qual inspirou , corno se afirmou acima, 

boa parte das explicações sobre as causas da doença. A auto-

ra, apoiando-se em Rosen, assim se e xpressa com r e laçã o a o ri 
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gem e ao significado da teoria dos miasmas: 

"A teoria dos miasmas data da Grécia Antiga, onde flo 

resceu uma concepÇão. dinâmica da doença. Esta não se 

ria um mal localizável no corpo, mas um desequilíbrio 

entre os quatro humores que se encontravam em h armo 

nia no organismo do homem com saúde: o quente, o frio, 

o úmido e o seco. A morbidade seria determinada pela 

incapacidade do organismo de suportar oscilações en 

tre uma qualidade e seu contraste, como por exemplo,o 

quente e o frio. A physis (natureza) , tanto no inte

rior do c:;orpo quanto no munão externo, estaria em um 

estado dinâmico de equilíbrio entre diferentes quali 

dades. No meio externo, ocorrências como variações at 

mosféricas corruptoras do ar poderiam desequilibrar a 

natureza, provocando epidemias•. 

Os defensores da teoria atmosférica acreditaww, 

portanto, que o ar pestilencial era causado por furacões ou 

mudanças sazonais, ou mesmo por desequilíbrios atmosféricos. 

Neste sentido, o homem é visto como um ser impotente frente 

às doenças,. uma vez que esta concepção .apresentava-se como ex 

terna e incontrolável aos olhos dos indivíduos36 • 

A relação entre a doença e a atmosfera tinha ou 

tras variantes significaçõe$, durante a Idade Média, quando 

atribuíam ·o ar pestilento aos maus odores que emanavam dos cor 

pos pútridos, dos restos em decomposição, etc. Os defensores 

do miasma acreditavam no perigo do odor em si mesmo, e, para 
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tanto, recomendavam, entre outras medidas, a limpeza, a venti 

lação e o enterro dos mortos o mais profundamente possível. 

No século XVII, segundo Martins37 , "a doença foi 

descri ta, ·obedecendo uma ordenação racional que tomava como 

modelo a Botânica. Apresentada corno um retrato em que se deta 

lharn os sinais visíveis e os sintomas, as analogias encontra

das iriam definir a doença, segundo classe, gênero e ~ie". 

E, corno lembrou Martins, os fatores tais como "a idade, modo 

de vida e outros seriam acidentes que desfigurariam a -essen-

ela da doença" • 

A partir de então, já no século XIX, o conheci 

rnento sobre as explicações da causalidade das epidemias, com~ 

çou a ganhar mais consistência, tornando-se mais organizado, 

mais sistematizado. As epidemias, explicadas dentro da aborda 

gem da multicausalidade, envolviam tanto elementos geográfi 

cos quanto sociais, como, por exemplo, o clima, a pobreza, a 

estação de ano, os focos de pestilência, as qualidades do so 

lo, etc. Os adeptos dessa concepção julgavam que a conjugação 

de tais 'fatores predispunham às epidemias. Em 
., 
"-consequencia, 

propunham medidas sanitárias mais globais, o que exigia a in 

- d 38 1 d d terferencia do Esta o para o contro e as oenças. 

Em resumo; no período em telà, os defensores da 

teoria do miasma aliavam a questão dos maus odores, dos gases 

nocivos, aos aspectos sociais, õu seja, usavam como argumento 

as descrições das condições de vida e de trabalho da classe 
39 trabalhadora, denunciando a relação doença-pobreza/odor • Os 

.. ,.4• •• llllliet•ce. D•u•eat•cte 
fWILDADlll SAúE PUUU ........ -.... 
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trabalhos de Chadwick ea 1842, na Inglaterra, ·já citados an 

tes, ilustraa bela esta forma de pensar 40• 

Como se salientou, a questão sanitária, ~ pe 

ríodo, ganhou fórum pol{ ti co de debates e discussões de tal 

.ado que, em 1848, foi criada a reforma médica em vários 

ses europeus. 

eo.o bem assinala Tesho, o reconhecimento do ca 

rãter miasmãtico da doença veio em resposta ao obstáculo ec~ 

nômico provocado pela explicação da teoria do contágio e p~ -las .edidas por ela propostas. Seu retorno, portanto, deveu

se mais à vitória da classe dominante, voltada aos interesses 

econômicos do que à suposição da precisão de uma teoria mais 

abrangente e mais explicativa da causalidade da doença.· 

Outra das teorias vigentes na século XIX, a te2 

ria sobrenatural, explica as ·doenças c01110 causadas por forças 

extraterrenas, sobrenaturais. Esta teoria esteve presente e 

foi a concepção dominante desde o início da sociedade. Sequ~ 

do Cohen41 : 

•As primeiras imagens sobre a natureza da doença, sua 
• 

causa e cura, derivam do fato de que nos _primórdios 

da história hUIUUla, a religião, a filosofia e a med! 

cina formavam uma única disciplina •. • •• ·• Assim, SlJ!: 

giu o mais primitivo conceito da nature~a e causa da 

doença, denoadnando, devido a influência de ~~aus es 

plritos, ua conceito apvtclad;wente cb rt. de ·~·. 
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De acordo com Tesh, esta te9~ia está relaciona 

da ao autoritarismo presente em determinados momentos por que 

as sociedades passaram e o dominio sobre os indivíduos era 

exercido em nome de algum de~s ou qemônio. 

Como as epidemias atacavam re1ativamente ma.is 

os pobres do que os ricos, estes fundamentavam-se na teoria 

sobrenatural para repreender os pobre![i pelos seus supostos com 

pçrtamentos ~pecaminosos•, ou seja, pelas suas ~preguiças, ex 

cessos e imundices". Nessa m~dida, a inscrição à teoria sobre 

natural representava-se politicamente como necessária. 

No século XIX, configurou-se também a teoria do 

germe que, no início, aparecia em estudos esporádicos, m~s 

que vinham sendo há muito tempo esboçada e se foi afirmando 

com inúmeras pesquisas, dentre as quais se destacam .as de 

Leeuwenhqeck -que observou as bactérias e protozoários no mi 

crQscópio -, e de Jacob Henle, em 1840, que descreveu a tão. 

famosa re1ação entre doença e miçroorganismos42 • 

43 Martins , referindo-se a H.enle_, afirma: 

•ne importância fundamental foi a metodologia propo~ 

ta por Jacob Henle (1809-1885) para a pesquisa da 

causa das doenças. Critica as teorias então vigentes, 

afirmando serem as doenças causadas por organism9s 

microscópicos de natureza or_gânica e vegetal. o efei 

to produzido por essa matéria mórbida seria propoE 

cional à quantidade encontrada no organismo, e cada 



doença seria provocada por um agente específico. P~ 

ra comprovar sua teoria, Benle recomendou o seguin

te procedimento metodol6gicoí a) verificaçio da pr~ 

sença constante do microorganismo; b) isolamento des 

te meio de uma mistura de substâncias; crreprodução 

da doença a partir do microorganismo isolado". 

.36. 

No entanto, os trabalhos mais significativos s~ 

bre o assunto surgiram apenas no final do século passado, com 

as descobertas feitas por Louis Pasteur e Robert Ko~h. 

-
Segundo Costa44 as descobertas de Pasteur decor 

reram da necessidade de aumentar o conhecimento sobre os pro 

cessas de fermentação e putrefação de diversas mercadorias,s~ 

bretudo quanto à perda de produtos por contaminação, em virtu 

de do crescimento da sua demanda pelas novas populações urba 

nas. Estimulado pelos produtores de vinho e cerveja, Pasteur 

começou, em meados do século XIX, seus estudos sobre fermenta 

ção e chegou a conclusão de que esse processo estava sujeito 

à presença de determinados organismos. E, ao pesquisar a doen 

ça do bicho-da-seda, cerca de 1868, demonstrou que ela era 

provocada por dois pa.rasitas, donde inferiu, por conseguinte, 

pela possibilidade da relação causal entre germe e doença. 

Koch, por sua vez, descobriu, no final da déca 

da de 1870, a existência do bacilo causador do carbúnculo, de 

monstrando, assim, a relação entre o germe e a doença. 

Koch concentrou suas pesquisas nos métodos téc 
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nicos. para-. o cultivo e estudo das bactérias, ao passo que Pa~ 

teur e outros detiveram-se nas inve~tigações dos. mecanismos 

de- infecção e desenvolveram os conhecimentos de prevenção e 

tratamento das doenças contagiosas. 

Em pouco tempo, as descobertas de Pasteur e 

Koch estimularam vários outros avanços no conhecimento bioló-

gico, revelando a causa microbiana das doenças, tais como: o 

tifo (bacilo encontrado em tecido- Eberth), a lepra (Hansen), 

a malária (Laveran) , tuberculose e cólera (Koch) , a difteria 

(Klebs e Loeffler) , o tétano (Nicolaier) , a peste (Yersin e 

45 Kitasato), a febre amarela (F~nlay), etc. 

Neste sentido, Tesh afirma: 

"A identificação de determinados microorganismos lig~ 

dos às doenças especificas ·tornou possivel desenvol 

ver maneiras de suprir o corpo com defesas cxntra sua 

invasão. Em alguns casos, predominantemente com as. 

viroses, isto significou administrar às pessoas ·uma 

vacina que induz as células a fabricarem anticorpos 

contra um micróbio específico. Em outros casos, elas-

sicamente com a bactéria, substâncias, tais como os 

antibióticos, têm sido desenvolvidas para destruir um 

microorganismo uma vez que ele começou a crescer den 

tro do corpo" • 

Entretanto, como bem apontou a citada autora, 

reportando-se aos estudos de Thomas McKeown, a incidência de 



.38. 

quase todas as doenças infecciosas começou a cair antes mes 

., ~ intrQCJução de vacinas e ant:U»ióticos, o que a levou a 

salientar que os • ••• evenq,a sociais e poli ticos que afeta11 

o nível de vida, mais do qu~ os germes, podem ser determinan 

te• evidentes da saúde ou doença, e que a causa1idade das cloen 

ças é bat ..ta CCIIpl.exa do q\18 a J.Dfexe a teoria gerainal•. 46 

Entretanto, é inegável o avanço que se deu na 

Medicina, ocasionado pelas descobe~ bacteriológicas, .Svi!!, 

do da{ inã.&ras investigações no sentido de identificar a 

origem biológica das doenças. O efeito desses esforç9s, de 

acordo cc:a a análise de Costa!?, foi • a ae.onatração incont8!_ 

tável de que os aicroorqania.os produzea as doenças infecci~ . 

sas e não vagas emanaçõea miaamãtioas doa ambientes pobres e 

decaidos da cidade•. 

A explica.ção da cansaU~ das doenças a partirdes. 

ta teoria, caracteriza-se pel~ sua centrali~ação na relação 

agente-bo~pedeiro, isto é, focallza-.se sobre a doença biolog! 

camente definida, releg•do a cn.enaão socj.al da c;l~ça ao os 

tra~ismo. 

Ao caas1derar a teoria do a.portuaento pessoal 

como uma· das teorias prevalentes na explic~ção da causalidade 

da ·doença, no século XXX, Tesh .procura, coa essa explicita~Q, 

aatxar cl.aro. o seu ponto c1e na~, qua1 seja, o de .,.~rar as 

implicações político-id•olóqic~s da fo~ de pensar. a 

lidade da doença. 

causa -
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Em geral, segundo a autora48 , os analistas con 

sideram apenas a teoria germina! e ambiental " ••• obscurecendo 

(pois) o fato de que algumas hipóteses sustentam apenas muda~ 

ças pessoais para preveni~ a enfermidade, enquanto outras im 

plicam mudança na produção industrial". " ••• Estes autores, 

portanto, omitem o drama político por trás das questões médi 

cas". 

A teoria do comportamento pessoal surgiu nãó co 

mo uma oposição a outras teorias da causalidade da doença mas, 

ao contrário, está, muita vezes, inserida nas outras, ou seja, 

ela aparece como ponta das teõrias dominantes - a geminal e a 

ambiental. 

A noçao de que a doença resultava de um compor

tamento pessoal inapropriado era defendida pelos teóricos do 

comportamento e, neste sentido, implicava considerar o homem 

como o próprio responsável pela sua doença ao "escolher" vi 

ver de forma não-saudável. Tanto esta teoria, quanto a sobre

natural, elegiam como ponto crucial a noção do livre-arbítrio, 

ao levar em conta o comportamento humano como uma questão pu 

ramente de escolha pessoal. 

O livre-arb!trio em saúde, como assinala 'l'esh, 

significou, para o governo, o "ta..i44e.z-6a.ilt.e." do capitalismo. 

Em outras palavras, o livre-arbítrio acompanhava os princípios 

dominantes em uma determinada fase do capitalismo, onde o 

"ta~44e.z-6a~e." ~constituia a palavra de ordem da economia po 

lítica. 
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os defensores da teoria do COJDpOrtamento pe_! 

aoal arguweDt:avaa que - dietas illprópr.iaa (CODSiderando-as co 

mo artific.1a.1s), a falta de exerclc.ios, a imund.ice e a estafa 

emocional, afetavam significativamente a saúde. 

po:l.a, cc.o fatores pxed:l.apoDGDtes is doeDças. 49 

aparecendo, 

Esses fatores, por sua vez, faziam parte da 

ideologia •burguesa •, segando a qual, se realçava a conexão 

aaide-aatureza. Vi.ver no .elo .aia •natural•, segundo as leis 

•naturais•, representava o princípio norteador da "boaw ~-

- 50 -BDtratanto, COD~oraiB 1'eab , a equa.çao saúde-

natureza, significa, • ••• nu.. sociedade não igual.itária, que 

a vida saudável é acesslvel somente às classes média e alta. 

Sugerir a u.a trabalhadora têztil, 811 1830, que sua saúde d!_ 

peudia dela audar a dieta (~do ela quase não tinha d:l.nhe! 

ro para comprar as comidas mais baratas), de ter acesso a~ 

tidades abundantes da água (quando ela arrastava ma pouco de 

água de aa poço d:l.atant:e), oa na saa bab:l.lidade para ae 

xar num banbo de sol (quando o ~.t.t.u~, o sobre trabalho e 

rela -
vi 

ver em favelas apinhadas definiam sua vida) , era tão .inútil 

quaato cruel•. 

Em suma, as críticas da autora centralizovam-se 

ea dete.EmDados pontos, a saber a 

a) na questão da acessibilidade dos trabalhadores aos 

•naturais• de prevenção da doença; 

meios 

b) na queai:ão da noção saGde-cJoenva ll9ada à natureza, .o1da-
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.. da segundo os padrões e expectativas de vida da classe me 

dia e a·lta, e 

c) na questão do livre-arbítrio, imputando à escolha pessoal 

o desejo de •sair da pobreza e viver saudavelmente•. 

O comportamento pessoal, segundo esta perspecti

va, passa a ocupar o primeiro plano de análise da causalidade da 

doença, enquanto que, sob a abordagem da teoria do germe, o 

comportamento pessoal correspondia ao nível intermediário ou 

secundário. Nessa medida, vê-se, a título de exemplo, que a -
questão da desnutrição tem como causa básica a inadequação ali 

mentar por parte do indivíduo (não sabe comer), o que transfoE 

ma a educação, como medida preventiva, portanto, em elemento 

fundamental. Outro exemplo relaciona-se aos motivos do declí 

nio do aleitamento materno no mundo ocidental, onde eles sao 

atribuídos a fatores pessoais, tais como: a estética da mu-

lher, o trabalho da ~ulher, etc., enfim, a fatores relativos 

ao conhecimento, à atitude e ao comportamento perante o alei r 

tamento materno. 

o eixo motor preventivo, quanto às razões do 

declínio do aleitamento materno, está, pois, na "conscientiza 

ção" da mulher. e dentro desta perspectiva que, no atual sécu 

lo, sobretudo a partir de 1950, se multiplicou o interesse ~ 

los estudos denominados KAP (~nowtedge, AttUu.de a.nd PJta.C.tic.e), 

que constituíram, desde então, o padrão de referência da maio 

ria dos estudos emp!ricos em saúde. Os resultados do KAP pre 

tendiam fornecer subsídios aos programas educativos, com o ob 

jetivo de mudar nos indivíduos os conhecimentos (incorretos 
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ou ignorados), as atitudes nao favoráveis, considerando sobre 

tudo as modalidades sociais e culturais do tipo ... tradicional", 

que constituiriam um obstáculo à aceitação dos princípios da 

''boa saGde" e das práticas adequadas. 

~ inegável que o emprego desse tipo de pesquisa 

empírica, com seus métodos e técnicas, ganhou em extensão,pr~ 

cipalmente pela efervescência mGltipla com que as pesquisas 

foram descritas. Esses estudos possibilitaram uma ampla foto 

grafia dos problemas em saGde, em especial permitindo visual~ 

zar as :diferenças culturais, econômicas e sociais, relaciona --
das a um determinado aspecto. 

Por outro lado, no âmbito do KAP, os estudos 

ainda carecem de análise mais aprofundada, ou seja, .ao se con 

siderar as variáveis associadas, tais como as sociais, econô-

micas e culturais suspensas em um espaço genérico, não se co 

nhecem as estruturas econômicas~ sociais e culturais que as 

determinaram. Em outras palavras, "ignora-se a estrutura de 

classes e as funções das instituições na configuração dos va 

lares e padrÕes de comportamento" 51 . As tentativas de síntese 

descritiva, frente à natureza das referidas associações de v~ 

riáveis, desligadas do conte.xto social globnl, fnzinm-sc pr.<:_ 

sentes nas teorias implícitas ou explícitas que orientaram os 

estudos do KAP, e nessa perspectiva, é claro, distingue-se a 

teoria da Modernização, que será explicitada em outra parte 

deste estudo. 

Após a digressão sobre os estudos da KAP, e pr~ 
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ciso lembrar que a teor~a do comportamento pessoal, retornan

do à sua discussão, também se circunsc~eve .a determinados pr~ 

blemas, como, por exemplo, o fumo, o .4 tJte.-4'.6 , a obesidade, o 

alcoolismo, as drogas, os medicamentos, etc. 

Finalmente., as .tf!lplicações ~o li ticas e econômi 

cas, assinaladas por Tesh so~r~ essa teoria, traduzem-se, de 

forma simplificada, na noçã9 da falta de saúde como resultado 

de e~colha pessoal. 

Ao descrever as principais teorias explicativas -
da causalidade da doença, norteadoras d~ medid~s preventivas de 

~aúde., adotadas no século XIX, é possível levantar a hipótese 
•• 

de que es.sas mesmas teorias forneceram elementos ... . necessar1os 

ou suporte teórico para que, flO sécuJ_o atual, fosse plaus!vel 
52 

~ const~ção do modelo da História Natural da Doença • Ou,em 

ou~ros termos, as teorias explicativas da causação da doença 

possibilitaram a geração da explicação da multicausalidade das 

doenças, incorporando, em se9 modelo de análise, as três ins 

tâncias: agente, hospedeiro e meio ambiente. 

No estágio anterior à construção do modelo da 

história natural da doença, as teorias explicativas da causa

çao da doença centralizavam-se em diferentes objetos de análi 

se, que se situavam em planos igualmente diferentes. Desse mo 

do, a teoria do germe privt"legiava, como objeto de análise, 

apenas os microorganismos, situando-se no plano do agente; as 

teorias do comportamento pessoal e do sobrenatural analisavam 

basicamente os fatores pessoais, localizando-se, assim, no 
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plano do hospedeiro e, por fim, a teoria atmosférica tinha,co 

mo objeto de análise, o ar, o clima, ou mesmo, os gases, . per 

manecendo dessa forma, no plano do meio ambiente. 

Dado o privilegiamento do objeto de análise re~ 

tringuir- se a um único plano ou nível, a questão da redução 

fazia-se presente, ora a nível do agente, ora a nível do 

pedeiro, ora a nível do meio ambiente, fato que implicava 

maior fragilidade e limitação na explicação do processo 

de-doença. 

h os 

em 

-sau 

Os diferentes objetos de análise, considerados, 

até então, de forma estanque e, portanto, limitada, engendra-

ram logicamente a necessidade de combinar os três elementos -

agente, hospedeiro e meio-ambiente -, resultando na constru 

ção de um modelo explicativo do processo saúde-doença, como 

pOssibilidade de síntese desses elementos. Surge, assim, o mo 

delo da História Natural da ·ooença, que encerra a saúde-doen-

ça enquanto processo, mesmo que natural. 

• A Saúde como objeto de estudos das Ciências Sociais na Amé 
rica Latina 

A abordagem da saúde como objeto de estudo das 

Ciências Sociais no Brasil requer, para s~a compreensão, o co 

nhecimento do quadro geral da América Latina, uma vez que es 

ta reflete as influências recebidas de um contexto mais am-

plo, como já se mencionou antes. A fim de compreender o assun 

to saúde-sociedade mais claramente, tanto no Brasil quanto na 

América Latina, traçar-se-á um panorama sintético das tendên 
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elas ~ue autores como Donnagelo53 , Nunc:54 e Teixeira55 ident! 

ficaraa ea seus eatu.doa. 

A partir da produção científica com maior teor 

de elaboração, Nunes observa que a relação saúde-sociedade,~ 

quanto objeto de estudos das Ciências SOCiais, é de !Origem r!. 

cente na América Latina, ocorrendo nas três últimas 

deste século. 

décadas 

Em seu trabalho, Nunes adota um critério de pe 

riodização histórica, situando três períodos quanto às insti -
tuições de pesquisa ea saúde ·na ~rica Latina: o priJDeiro,de 

fins do século XXX até 19307 o segundo, de 1930 até 1950-, e o 

terceiro, a partir da década de 1960 .• Nunes justifica o crité 

rio, apoiado 811 Juan Cesar Garcia 56 , úiDiaDdo que ele parte 

do pressuposto de que as JaUdailças que ocorrem nas instit:ldçÕes 

da saúde são um reflexo das mudanças na estrutura social e 

que essa situação tambéa parece acontecer na pesqUisa cientí

fica ea saúde. 

Dessa forma, entre 1880 e 1930, a pesquisa bac 

teriológica é paraai tolóqica foi a tônica, mais liqada aos 

probleJiaS decorrentes da ·produção aqroexportâdora. Biltre 1930 

e 1950, desenvolveu-se a pesquisa básica e cl!n'ica relacion_! 

da ao crescillento hospitalar provocado pela industrialização. 

Já a partir de 1960, a. particular na década de 1970, houve ua 

renascimento da medicina tropical, que passou a caminhar ao 

lado do novo interesse pela produção agropecuária, além· dos 

estudos sobre os serviços de saúde, ilapelidos pela necessida-
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de de racionalizar o setor, perante a diminuição dos gastos 

estatais. 

No período que vai de 1880 a 1930, as ~esquisas, 

subvencionadas pelo Estado e realizadas pelas instituições que 

seguem os padrões dos grandes institutos europeus57 , giram s~ 

bretudo em torno do campo de higiene, destacando-se a investi 

gação sobre doenças tropicais •. Garcia assinala que, nas três 

primeiras décadas deste século, a Saúde PÚblica exerce maior 
. 

predomínio, ao passo que a atenção médica só passa a dominar 

a partir de 1940. 

A preocupaçao ~om a dimensão social em saúde é, 

de fato, bem recente, considerando que os progressos da bacte 

riologia oculta;am, por longo tempo, os fatores sociais. Tan 

to .isso é verdade que, nos p~Íses da Europa e da América Lati 

na, o avanço rumo ao social foi retardado ou suspe~so, privi 

legiando o enfoque biológico. E, com efeito, somente por vol 

.ta de 1950, começa uma valorização do .social nos países lati 

no-americanos, estimulada, entre outras causas, pelas propo~ 

tas de reformas de educação médica. Por exemplo, na sua revi 

sao bibliográfica, de 1980, a Organização Pan-Americana de 

Saúde observou que, de 1.300 referências coletadas utilizando 

variáveis sociais, houve, entre 1950 e 1970~ um acDéscimo con 

siderãvel na quantidade de referências nessa ã.rea, alcançando 

mais de 1.000 referências na década de 197o58 • 

Os estudos r~alizados nas décadas de 1950 e 1960, 

buscam a reconstitui9ão da realidade social, sob o ângulo an 
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tropológico, seguindo o modelo funcionalista. Nesse período, 

a ~~c9rporação da ciência social no campo· de saúde é feita 

sob urna roupagem aparentemente neutra, designada de Ciência 

da Condut~. Es~e revestimento impunha-se como necessário na 

quele momento, devido à busca de legit~dade de sua identida 
59 de. Mercer , além de comentar a adoção dessa rubrica, mostra 

o significado desse .deslocamento: " ••• sobressai o fator poli 

tico e os preconceitos implícitos, que se buscavam salvar evi 

tando o deslize de relacionar o social com o socialismo. Po 

rém, a conseqllência desse deslocamento era significativa qua~ 

to ao objeto de estudo, pois neutralizava a sociologia, orien. 
----

tando-a para a conduta individual, em lug~r de indagar sobre 

as relações sociais, as instituições, a ideologia". 

Todavia, ao final da década de 1960, segundo 
60 D9nnangelo , "já se verifica na área da Epidemiologia esfor 

ços sistemáticos de alargamento do âmbito de explicações do 

fenômeno da doença através do recurso ao modelo da HisoidaNa 

tura~ da Doença. As limitações analíticas de tal modelo face 

às possibilidades de interpretação do social encontram-se ho 

je suficientemente reconhecidas. Dificilmente se pode entre 

tanto invalidar o fato de que a multiplicação dos estudos epi 

demiológicos, abrindo espaço para a questão da distribuição~ 

mográfica da saúde-doença, contribúi para adensar o reconheci 

mento de sua distribuição ~ooial". 

Em 1972, a Reunião de Cuenca representou um maE 

co na mudança da postura funcion~lista, até então predomin~ 

te, para o enfoque estrutural-histórico61 • Nesse sentido, re 
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tomam-se questões na área da saúde, recolocando-as dentro de 

marços teóricos e metodológicos, rompendo com- o funcional i snD, 

de início com base nas críticas quanto às limitações explica-

tivas do modelo da história natural da doença, dos desvios 

ideológicos, e na parcialização da realidade estudada. 

Segundo Nunes62 , essa reflexão critica surgiu 

como resposta a uma. série de questões, tais como a de que: 

1. "da observação de que a posição de classe explicél muito me 

lhor que qualquer outro fator biológico a distribuição da -doença na população e o tipo de patologia predominante; 

2. do equívoco da suposição "desenvolvimentista" de que as 

condições de saúde coletiva melhorariam, como 

automático do crescimento econômico; 

.• 
resultado 

3. da percepção de que o desenvolvimento da atenção médi~hos 

pitalar não implicou num avanço substancial na saúde dos 

grupo~ coberto~ por ~la; 

4. da noção de que a distribuição destes serviços entre os di 

ferentes grupos e classes sociais - que está em relação in 

versa às necessidades de cada um - não depende de conside

rações econômicas, políticas e ideológicas". 

1 63 -Don.nange o , analisando a produçao de conheci 

mentos na área da saúde coletiva, a partir de 1970, acrescen

ta: " ••• que a posição ocupada pela saúde coletiva no contex 

to das práticas sanitárias brasileiras se expressa atualmente 

em um conjunto de tendências de ampliação e recomposição de 
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seu espaço de intervenção, ou correspondentemente, de seu cam 

pode saber e prática". Nesse sentido, a autora, além da am 

pliação, assinalada por Nunes, salienta o movimento de recom 

posição do espaço da área da saúde coletiva, como tendências 

principais. 

No entanto, apesar de destacar as duas tendên 

cias, Donnangelo esclarece que "Essas tendências não afetam 

substantivamente a dominância da medicina assistencialista in 

dividual", acrescentando ainda que elas "São.na verdade, ao 

menos parcialmente, expressão daquela dominância e da forma 

de institucionalização da medi~ina individual". A autora avan 

ça em suas reflexões, ao afirmar que: "Elegendo historicamen

te como objeto o indivíduo, a medicina vem procedendo a suce~ 

sivas aproximações em relação a esse objeto através de um pr~ 

cesso cumulativo de conhecimentos. As reatualizações do conh~ 

cimento e da intervenção médica, ainda quando envolvam amplia 

ções da concepção sobre o individual desde a perspectiva or

Lanicista até a noção de todo bio-psicossocial, não têm levado 

propriamente à recomposição do objeto ou à elaboração de um 

novo campo de saber(*). As intervenções pontuais da medicina 

sobre um organismo situado em um ponto qualquer do espaçoid~ 

lizado entre a normatividade da ciência biológica e o desvio 

patológico tém encontrado no conhecimento das ciências natu 

rais, em particular no conhecimento biológico sedimentado atra 

vês de quase dois séculos, sua suficiente base conceitual",c~ 

racterizando-se, pois, "a relativa cristalização de seu obj~ 

to de saber e prática" 64 

(*) Grifos nossos. 
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Ainda segundo Donnangelo, as práticas desig~ 

como saúde coletiva caracterizam~se de maneira heterogênea, 

comportando múltiplos objetos (~ ••• o meio, objeto privilegia 

do das práticas de saneamento ambiental e do especifico conh~ 

cimento que as fundamenta; o agente patogênico e seu campo de 

expansão e contenção reconstruídos a partir do saber biológi 

co; o social como efeito do coletivo oú alternativamente corno 

campo estrutul!ado de práticas. 11
) ~ e distintos campos ·(da ciên 

ela natural à ciência social), permitindo, todavia, identifi 

car objetos de saber e de intervenção própria da saúde coleti 

va. 

Falando sobre a especificidade da saúde coleti 

va, Teixeira65 assim se exprime: "A heterogeneidade apontada 

(por Donnangelo) não deve esconder a identidade que acarreta 

a adoção do coletivo como ·objeto - em qualquer de suas ace2. 

ções - qual seja, a possibilidade e necessidade de tornar este 

coletivo em suas manifestações histórico-concretas, o que re 

mete sempre à necessidade de construção do social como obje

to de análise e como campo de intervenção". 

Nesse sentido, identificam-se, no campo das CLên 

cias Sociais em Saúde, ·variantes da produção de conhecimentos 

na área, caracterizada por "marcadas variações temáticas, p~ 

la ênfase em distintos objetos e em distintos campos de sa 

ber, por variações temáticas e metodológicas de análise, por 

distintas opções sobre modelos experimentais 11 
• •. E, ainda, con 

forme Donnangelo analisa, "essas variações reproduzem,,efeti

vamente, a amplitude possível da ~ama de conotações assumidas 
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pela noçao de coletivo: coletivo/meio; coletivo/conjunto de 

indivíduos; coletivo/interação entre elementos; coletivo como 

conjunto de efeitos ou conseqnências da vida social; coletivo 

transformado em social como campo específico e estruturado de 

~t' ,.66 pra 1.cas 

A última noçao do coletivo, apontada por Donna~ 

gelo - "coletivo transformado em social como campo específico 

e estruturado de práticas" -, tem sido um dos pontos centrais 

abordados pelos teóricos da nova vertente de estudos na Améri 

ca Latina, desde a segunda metade da década de 1970, como já 

foi mencionado. 

No presente trabalho, contudo, o que importa s~ 

lientar é que, embora se reconheça a importância de se anali 

sar o social a partir da abordagem há pouco assinalada e do 

efetivo avanço conseguido até o momento, ainda não se descor-

tinou por completo o ·"como fazer", ou seja, nao há regras me 

todológicas mais abrangentes que dêem conta das determinações 

sociais sobre os fenômenos a serem estudados. 

Em linhas gerais, as temáticas em 1978, dentro 

da nova abordagem divisada, concentraram-se, em particular,na 

"determinação social das doenças", na "atenção a saúde" e nas 

"formas alternativas de organização do serviço à saúde" 67 . 

Por fim, é relevante observar que em 1982, se 

gundo Teixeira68 , "houve uma pequena muilança nas Lern5.ticas pr~ 

valecentes, com a diminuição de ênfase nos modelos alternati 
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vos de organização dos serviços de saúde, cujos pressupostos 

foram progressivamente assimilados, ao nível do discurso da 

política oficial; com a atribuição de maior prioridade ao es 

tudo das relações entre processo de trabalho e saúde/doença, 

e, finalmente, com a maior ênfase à produção e utilização de 

tecnologia e à criação de uma infra-estrutura científico-tec

nologica em saúde. Manteve-se a prioridade à análise das poli 

ticas, instituições e modalidades das práticas de saúde". 
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bre o uso e o custo de programas para os in dige nte s . Chad 

wick prometera que a Nova Lei dos Pobres cortaria de um 
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parte de seu trabalho ·mais abrangente acerca das condiç~es 

do opa~ar!ado, s~b o c~pi~alismo no s~culo XIX, ENGELS,f. 

apud WAITZKIN. H. 6 Op. cit •• 

27. Transcrevemos a seguinte passagem para demonstrar a forma 

irônica como Engels se posicionava diante da seu compnood~ 

so político junto à classe trabalhadora. quanto à situa-

ç~o de dóença gerada pela explcraç~c econ6mica. "Esse e 

o preço pelo qual a sociedade compra para as finas damas 
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na verdade. Somente alguns milhares da operarioa cegos,a! 
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doentia da multidão repulsiva transmitindo sua debilidade 
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pare aaus filhos igualmnta repulsivos a para os filhos do& 

filhos ••• Nossa burauas~a inglesa deixará ind~~eranteman-

ta da lado a relatório da Comissão Governamental, a as as 

posas a filhas aa cobriria da rendas como antas•. ENGELS. 

F. ap~d WAITZKIN. H. 6 
Op. cit. • 

28. ENGELS, F. apud WAITZKIN, H. 6 Op. cit •• 

29. Idem. ibidem. 

30. Estamos denominando a teoria social da doença aquela anun 

çiada par Engels. 

31. sue contribuiçio resida tamb~m no ~ato da ter demonstrado 

as ai•ilitudas das teorias existentes no século passado c0111 

as atuais taorJaa explicativas da causação da doança.or.l~ 

tando as doenças cr6nicas. TESH~ s. Political idaology 

and publio haalth in tha ninataanth cantury. Iat. J. H~& 

S~v •• 12(2):321-42. 1982. 

32. A limitação da explicação da causação da doença sob a õti 

ca do aiap••• á assi• ilustrada por TESH: • ••• alas (os 

anticontagiooiatasJ não puderam explicar uma séria da 

quaat5e&J a falta da epidemia, particularmente da Febre 

Amarela em alau•as cidade• aujaa, ou ••s•o o aumento da 

incidência das doançaa respiratórias no inverno. quando o 

odor á menor•. TESH, S. 31 Op. cit. P • 327. 

33. "artins. •• seu trabalho. afiraa sobra esta queatio: •oa 
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prejuízos que a quarentena trazia ao comércio tornaram o 

século XIX Bll palco de _ardorosas disc~ssões. sobra a part!_ . 

nãncia ou não desse ma~ida ••• •. o que nos inspirou a bus 

car novos elementos elucidativos. MARTINS, I.S. A dimen 

são biológica e social de doença. São Paulo. 1985. p. 104. 

(Tese da Livra-Docência - Faculdade da Saúda PÚblica da 

USP). 

34. Os eco~do co• RINGEN. a •quarentena ara um vestígio adia-

do do mercantilismo, pois não acomodava 9 capitalismo do 

"laissaz-faira". As quarentenas isolavam. de 21 a 40 dias. 

os navios. passageiros e c ·argas vindos da um porto ~nfas-

tado. "as durante asse par!od~ o c9mércio mundial estava 

avançando rapidamente. Entra 1.840 a 1860, as exportações 

in&lasas aumentara• uma mé~ia an~al da 7.3%. De fato. co 

mo Hobsbewn argumenta, o comércio internacional tinha 

de ser aatimulado durante assa período a fim de se livrar 

da vasta quantidade de capital que estava sendo acumulado 

na Inglaterra, pois a econo•ia do11éstica não tinha.capac! 

dada suficiente para absorver asse capital. Se a essa ca 

pital não fossem dados mercados estrangeiros, através de 

co•ércio a de investimentos externos diretos. ou se o in 

tanto tivesse sido investir todo o capital domesticamente. 

a economia ingl,sa teria sido colocada em perigo através 

~a inflação a d~ estagnação. Oa!. as quarentenas não esta 

vam em sin~onia coa os tampos ••• •. 

p. 115. 

35. ftARTINS~ I.S. 33 Op. c i t. - p. 104. 

14 
RINGEN. K. Op. Cit. 
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36. Um dos principais recursos utilizados no comb~te às doen 

ças ar~ a de~umaç~o do ~r pestilento. por v~rios m~todos, 

tais como, acender a fogueira, explosões de canhões causa 

dos por artilharias e uso de fragrâncias. TESH, s. Op. 

Ci t. 31 p. 335-6. 

37. MARTINS, I.S. 33 Op. cit. p ·. 105-6. 

38. A discussão cl~ssica. suscitada pela contradição aparente 

entre o_s princ{pios do "laissez-faira", e a proposta de 

intervenção do Estado, mereceu atenção por parte de va 

-rios !BUtoras._ mos_trando que, na verdade. o princ{pio do 

"laissez-~a~re • era mais teórico do ,que prático. Sob o.pri~ 

c!pio do "bem comum", introduziu-se a intervenç;o estatal 

no domínio da economia de marcado. como também na Saúde. 

O Ato de Saúda Pública de 1848, na Inglaterra, represe~ 

tou a prÓpria intenção do Estado em intervir diretamente 

na saúde dos indivíduos. 

39. Vala lembrar que no Brasil~ na década de 1920, os discur 

aos m~dico~, que procuravam denunciar as péssimas condi 

çõas de tr~balho nas indústrias. incorporavam a teoria a~ 

mosfárica. RAGO procedêndo a um registro circunstanciado 

sobre esta temática, citou, entre outros, OLIVEIRA NETTO, 

o qual passar-sa-i transcrever seu discurso: •os (edifÍ 

cios das ~ibrioas) do nosso Estado. além da acanhados,qu~ 

se todos construídos sem orientação da engenharia sanitá 

ria, sao inteiramente destituídos de dispositivos necessá 

rios i renovação do aaente purificador. Dest•arta ~ o ar 



.61. 

destes estabelecimentos confinados, oferecendo cheiro ca 

racter!stico, repugnante. O operário, em tais dependê~ 

cias exercendo seus misteres, via de regra se habitua fa 

cilmente com esse estadoJ não sente as desagradáveis sen 

saçoes e fenômenos conhecidos que um estranho experimenta, 

ao se deter por instantes nesse ambiente. Todavia. o ata 

que se vai operando lentamente. Apresenta distúrbios a 

que nao liga importância. De assíduo ao trabalho começa a 

faltar. sentindo e dizendo aos seus não ser o mesmo homem 

enérgico de tempos passados. Enfraquece-se a atividade de 

suas funções orgânicas. t menos capaz, resiste menos à fa 

diga. Moléstias infecciosas o atingem com freqÜência. Do 

mina-o a fadiga. Em breve, a anemia, a tuberculose { ••• )", 

E como bem ressaltou RAGO, "a obsessão com a sujeira, com 

a poeira, com a emanação de gases nocivos e com a falta 

de arejamento e iluminação justificava a preocupação médi 

ca com a degradação física e moral do operariado". (cf. 

OLIVEIRA NETTO, J.R. Profilaxia das causas diretas de in 

salubridade das fábricas de fiar, tecer e tingir algodão. 

Comentários à situação das fábricas paulistas em face des 

tas causas. Bol. Soe. Med. Ci~~g. S.Pau~o, ~:181, 1922, 

apud RAGO, l.M. Vo eaba~é ao ~~: a ~opia da cidade di~ 

eiptina~ - B~a~it 1890-1930, Rio de Janeiro, Ed. Paz e 

Terra, 1985, p. 42). 

40. ROSEN, G. Op. cit. 1b. p. 95, 234-7. 

41. CDHEN, H. The evolution of the concept of disease. P~oe. 

AD.y. Soe. Med., 48:1ss ~so, 1953. 
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1. 2. CARATBR SOCDL DO PllOCBSSO SAODB-D(BIÇA 

Neste item tentar-se-á mostrar, os diferentes 

conceitos da diJIISnaão do socia.l e.butido no processo saúde-

doença, como por exeaplo, o que se entendà por saúde e as di 

versas abordagens existentes sobre ·O assunto, que, em última 

aná1ise, direcionam a maneira de di visar o probleaa e a cons~ 

qÜente intervenção sobre ele. A&siJI, tea-se CCIM) proPókito si 

tuar o quadro de referência teórico a ser utilizado por este 

estudo, qual seja, a análise dos fatores sociais sobre a prá 

ti c a do aleita-eato .atemo:-

A consideração acima remete à necessidade de se 

reto.ar a análise, ainda que de for~~a superficial, a questão 

da caJCZalfdade • diferentes .ameiltos da evolução do pensaaento, 

qúando, tanto o conhecimento na área da saúde, como as mudan 

ças -nas práticas hiatorica.ente definidas, foram sendo ger~ 

das. 

A idéia de cau..ql:Jdade inicialmente· aparece na 

MedJ.cina, associada ao eoncei. to de alialoqia, e, eo11 o a par!_ 

cimento da cllnica e da anatoaia patológica, passa-se a dia~ 

tir a causa das enfermidades a partir da Toxicologia e das 

doenças coatagiosas1 • 

Por outro lado também, a idéia das determin!_ 

ções das doenças, como produto 'do- século passado, segue-se ,da 

Vi.aão IMÜticauaalista das doenças ao enfoque Wli-causal. A 
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partir do modelo da história natural das doenças, há o retorno 

da visão multicausalista. E, como já se referiu antes, surge 

mais recentemente, uma vertente alternativa, qual seja, a da 

determinação social das doenças. 

2 Breilh , analisando a correspondência entre as 

etapas do avanço geral das sociedades, o papel que desempenhou 

a prática epidemiológica e as formas de desenvolvimento do co 

nhecimento, assinala que cada uma destas etapas assin~ ca 

racteriza-se por um tipo de pensamento epidemiológico dominan 

te, mas que "não deixou de existir um pensamento democrático 

para servir-lhe de oposição". -Assim, Breilh afirma: "Dessa f<>!, 

ma; à teoria "contagionista" e ao absolutismo opuseram-se con 

cepçoes sociais como as de Marx, Engels, Virchow, Chadwick e 

Espejo; à teoria unicausal microbiana de predominância clíni-

co flexneriana, que acompanha .a hegemonia inicial do capitalis 

mó monopolista em seu início, opuseram-se as colocações como 

as de Sigerist, Stern, Rosen, Molina e San Martin, e, em epQ 

cas mais recentes, às concepções ecológicas-funcionalistas de 

MacMahon e Leavell-Clark opõem-se teses como as de Berlinguer, 

Navarro, Garcia, Laurel! e Arouca. A espiral dialética do avan 

ço do conhecimento epidemiológico constitui uma síntese parti 

cular da luta ideológica"3 • 

Segundo Laure114 , praticamente todo o conhecúoon 

to dominante existente sobre a doença refere-se a seus aspe~ 

tos biológicos. Na teoria, essa situação corresponde à exis 

tência de modelos e conceitos biológicos da doença , que dela 

se ocupam enquanto processo biológico do individuo ou de paE 

------~------------~----~------ --
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te deste. Assim definidos, segundo a autora, os fenômenos de 

saúde e doença, de fato, nada têm de histórico pu social. Nes 

sa medida, é perfeitamente possível, por exemplo, "estudar e 

entender a morfologia e a química de um tumor· sem 

ções sociais ou históricas". 

considera 

Na verdade, Laurell5 nao nega a legitimidade de 

formular o problema da doença em termos apenas biológicos,ela 

reconhece a contribuição da produção de certos tipos de conhe 

cimento, dentro deste âmbito. "O problema teórico surge na in 

terpretação do alcance e da explicação do conhecimento assim 

produzido". ".Em geral, supoe-..se que a explicação biológica e~ 

gota o processo saúde-doença", isto é, julga-se que "a doença 

começa e termina nos processos biológicos". 

• 
Laurel! propoe, tentando ultrapassar os limites 

do paradigma biológico e ind.i vi dual da doença, que o fenômeno 

saúde-doença da coletividade deve ser tratado em diferentes 

níveis e que cada nível tem especificidade própria, que re

quer, portanto, teorização específica. 

Com efeito, um primeiro nível representa a doen 

ça enquanto processo biológico do indivíduo; um segundo, qua 

lifica. a doença como resultado da interação de três fatores 

biológicos - o hospedeiro, o agente e o ambient~ -, cada 

qual com seus mecanismos dinâm.icos de. adaptação, e, por fim, 

num terceiro nível, o processo saúde-doença apresenta-se como 

um fenômeno social e coletivo . 

Em geral, de acordo com a autora, trata-se o 
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terceiro nível como se ale fosse redutível ao primeiro, ou,na 

11elhor das hi~aes, ao segundo, ou seja, converte-se o fenô 

mano coletivo de saúde-doe~ça nua problema quantitativo, ao 

considerá-lo como a simples soma 4os fenômenos biológicos i~ 

clividuais presentes ea deterainado grupo social:,. Julga-ae,de!!. 

aa fo~:~~a,- que baata entender ~ resolver o fato individual P!. 

ra se resolver o problema coletivo, o que não co_rresponde à 

rea.\J,dade. A fim de compreender -lhor o ~áter social da 

saúde-doença da coleti.vi~de, caDvéa voltar ao probletaa dos 

.adelos de causação, segundo as diversas formas de abordagem 

da explicação do processo saúde-doença. 

Segundo Brailh6 , ~o advento do capita1iSIIO,O 

imenso desenvolvimento tecnológico das ciências f!sico-qu!mi

cas e naturais, forjado na industrialização, penli_tiu o grél!!. 

de avanço da JlediciDa e, paulati na•nte, a substituição das 
. 

. explicações d~ caráter sobrenatural, contagionista ou miasmá-

tico. 

Os dascobrt.entoa lllicrobiológicoa, estimulados 

pelas empresas de exploração em terr~tórios tropicais, impa~

taraa deci.dida1118Dta a reconcei t-qação da causação. Rassa reco!!. 

ceituação, a causa da doença ~sa a ser wa agente- parasita. 

bactéria e, depois o vírus -- com ?apacidade de desencadear 

processos biolÓgicos, externos ou internos ao organis.o. Esta 

nova visão 4a causação da doença subs~tui·, ~ já foi visto, 

as concepções dominantes no inicio do século passado. 

Bllbox:a possua l.J.IIi.tes i.nterpretativos .bela defi-
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nidos, de vez que possibilita explicar a doença em função dos 

próprios processos biológicos, esse tipo de racioclnio causal 

ainda é incompleto e insatisfatório. Baseando-se nele, é pos 

sível, por exemplo, afirmar que o bacilo de Koch é a causa da 

tuberculose, visto que, quando há lesões e sinta.atologia ca 

racterísticas dessa doença, o bacilo está sempre presente. No 

entanto, ele não permite explicar parque só algumas pessoas e 

não todas aquelas infectadas pelo bacilo adoecem; tampouco ex 

plica por que alguns grupos sociais apresentaa elevada ~ 
7 cia dessa doença, ao passo que em outros é praticamente nula . 

-Ba swaa, a teoria uni causal ou monocausal foi, 
.. 

aos poucos, perdendo a capacidade de oferecer uma resposta 

adequada às necessl·dades do sistema no campo da Epidemiologia. 

Com efeito, ela havia conduzido, no ccuapo dos serviços, à 

formulação de COJDplicados sist:emas de atenção, apoiados numa 

custosa infra-estrutura técnica de diagnóstico e de tratamen

to. Como era de se prever, os resultados não foréUil tão alent~ 

dores, pois os vultosos investimentos nesse tipo de assistên 

cia médica permitiram que a ele tivessem acesso apenas pequ! 

nos g~pos pertencentes às classes dominantes ou grupos de 

trabalhadores especializados, que eraa, portanto, custosos e 

indispensáveis pára a produção capitalista8 • 

• A Teoria da Jlulti••!SêtUcJade do Proce.sso Saúde-Doença 

Ea relação aos conceitos do segundo nível, a~ 
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tado há pouco, obaerya-ae uma t~dência a substituir as anál! 

aea unicauaaia por aquelas que conside~aa a .-ulticauaação do 

processo saúde-doença9 • 

Um doa defensores da teoria da aul ti.causa1idade, 

Ma~on10 , afirma que os fatos nunca dependem de causas úni 

cas, e, quanto à relação saúde-doença, ele a pensa. em termos 

d!! WDa rede de causação, isto é, considera que a causa da doen 

ça não ~ única, mas que ela coexiste coiD várias o~tras. Assim, 

a Epidemiologia lançou-se ·na busca de uma multiplicidade de 

relações causais de fenômenos empíricos, validados pelo crité 
11 - -rio estatístico , deseabocando na chamada rede de causaçao. 

Ainda seguindo o raciocínio de MacMahon, pode-

se observar que a . primeira qrande di visãq entre as. relações 

causai_& é feita .pela esta~st;.ica, que distingue as associadas 

e as não-associadas estatistic~ente, ~~ dentro desta primei

ra 1 aquelas classificadas como assqciaç~s caWfais ~reta e 

indir~ta, tudo isso coapondo, ao final, waa. rede de causação. 

E o ~mo ~utor reconhece que a distinção entre a relação cau 

sal direta e a. in~reta é relativa. Nesse ~entido, então, to 

das as relações causais são indiretas, dependendo do maior ou 

menor conhecimento que se tenha em relação à qualidade da cau 

sa direta. 

No caso do tétano 1 por ~xemplo, a causa direta, 

num primeiro momento, foi atribuída a feridas contaminadas,em 

seguida ao agente, após a identificaç~o do bacilo c.~e..t4ú,e, 

posteriormente, verificou-se que a causa da doença estava não 
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no agente em si, mas numa toxina por ele produzida -- a teta 

noespasmina -- , que era responsável pelo quadro clínico. 

Levando em conta o exemplo acima, observa-se que 

a causa direta vai-se modificando sucessivamente, dependendo 

de um maior conhecimento científico do objeto de estudo. Em 

resumo·, graças à complexidade infini t ·a da rede de causas, as 

sinalado por MacMahon, chega-se à conclusão de que é imposs{ 

vel conhecer globalmente a realidade, de vez que ela nao pode 

ser apr~endida em sua totalidade, donde se deduz também que 

as soluções sempre serão parciais. 

Em última instância, depreende-se desse tipo de 

análise que não se tratava de chegar às verdadeiras causas 
12 do problema, mas, be.m mais, no dizer de Breilh e Granda , de 

•colocar uma cortina ideológica que distorça a realidade, PQ 

rém permita ao mesmo tempo obter resultados pragmáticos ade 

quados ( ••• ) cortando· a cadeia causal mediante a supressão ou 

modificação de uma das variáveis intervenientes no aparecime~ 

to do problema, com a finalidade de tentar diminuí-lo a n! 

veis toleráveis, sem tocar nas causa·s estrutur·ais qu·e possam 

desequilibrar o sistema•. 

• A História Natural das Doenças 

Dentre as concepções multicáusalistas do proce~ 

so saúde-doença, uma das mais importantes é a História Natural 
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das Doenças, de Leavell-Clark13 • Seg~ndo este modelo, as cau 

sas se ordenam dentro de três possíveis categorias ou fatores 

que intervêm e condicionam o aparecimento e o desenvolvimento 

da doença: o agente, o hospedeiro e o ambiente. 

Os três fatores (agente! hospedeiro e ambiente) 

acham-se inter-relacionados em constante equilíbrio, tanto 

que o comportamento anormal de qualquer um deles pode causar 

transtornos nos outros. Assim, a presença de um ambiente des 

favorável (por exemplo: existência limitada de alimentos) pr~ 

voca transtornos no hospedeiro (baixa de defesa) e a ativação 

do agente que permanecia em estado não agressivo (por ~lo: 

bacilo de Koch) e a conseqÜente ruptura do equilíbrio de todo 

o .sistema, com o aparecimento da doença - a tuberculose. 

O model9 de Leavell-Clark. tem capacidade expli-

cativa precisa nas análises de alguns problemas específicos. 

14 O t~echo, a seguir transcrito, de Laurell , de 

monstra com clareza o alca~ce desse modelo de explicação da 

causação d~ doença. Assim, Laurell referi~do-se à teoria de 

Leavell-Clark, afirma que ela "Pode, por exemplo, no mesmo ca 

so citado, explicar por que uns adoecem e outros. não, visto 

que especifica que o adoecer não depende somente do hospedei-

ro entrar em contato com o agente, mas também das condições 

de adaptação de ambos e de sua relaçã9 com p meio ambiente.Po 

de, além disso, dar. alguns elementos para o entendimento da 

patologia diferencial dos diversos grupos, porque mostra que 

determinadas condições ambientais expõem certos grupos ao ris 
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co de adoecer de determinados padecimentos. Essas explicações 

porém não saem do marc.o biológico. O que afirma e, por exem 

plo, que um grupo apresenta maiores problemas de gastroenteri 

te devido a que seu meio está contaminado com agentes que dão 

origem a essa patologia; e que os mineiros sofrem com maior 

freqÜência de silicose por sua exposição à poeira de silica 

tos. Essa explicação causal parte, pois, de uma condição bio 

lógica particular, para especificar qual é a condição ambien

tal que a provoca". 

• Abordagem Ecológica 

A teoria da mul ticauruidade buscando ampliar seu 

nível de explicação, circunscrito à relação agente-hospedeiro, 

incorpora um terceiro elemento de análise - o meio ambiente -, 

o qual passa a constituir, com os dois elementos anteriores,a 

chamada tríade ecológica. O meio ambiente, entendido como en 

globando todos os fatores físicos, químicos e sociais, poss~ 

bilitou o avanço de uma visão social do processo saúde-doença. 

San Martin15 , um dos representantes mais sign.!_ 

·ficativos da escola ecológica afirma: "Saúde e enfermidade são 

manifestações da relação ecológica entre o homem e seu ambien 

te. Desta relação dinâmica participam.três fatores ecológicos: 

o agente causal ou agentes causais, o hospedeiro ou indivíduo 

afetado, o ambiente que compreende a ambos". Para o autor, o 

processo saúde e doença envolve a idéia de equilíbrio e adap

tação. 
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O mesmo autor ~istingue três grupos de fatores 

na etiologia da doença: a constitucional. (influências genéti 

cas) , .as defici~ncias ou anomalias nos fatores ambientais (ali 

~entação, exe.rclcio, repouso, educ~ção, etc_.) e. os. agentes ex 

ternos diretos da enfermidade (micróbios, parasitas, trauma-

tismos, etc . ). Todos estes fatores, pqr sua vez, dependem do~ 

fatores exógenos e endógenos . San Martin, acrescentando ain-

da, afirma que: "De todos qs fatores exógenos, os de caráter 

sanitário e os sociais são os que têm maior importância. 

qüentemente eles atuam. como fatores predisponentes, mas 

Fre --
tam 

bém podem atuar como provocadores e como influências mantene

doras". Nesse sentido, os fatõres sQCiais das doenças são co~ 

preendidos a partir da idéia d~ "influências•, atuando sempre 

como fatores .circun~tanciais e intermediários •. 

Assim, conforme Barbosa16 esclarece, a conce.E. 

ção de San Mart:j.n sobre o processo saúde-doença ("O Homem e 

o Meio"), refere~se ao sentido e.col9gico mais restrito, "no 

qual o ecológico está li~tado ao componente f!slco-Liol,.Õyico 

do ambiente no qual vive o homem•. E, ~sclareqe ainda que: 

"Quando muito, os outros componentes do meio, os relacionados 

com o social, o econômico e o cultural, são tratados concessi 

vamente, co~o mais alguns elementos analisáveis, separ~damen

te, ao lado dos demais componeqtes acima referidos". 

Breilh17 , ao analisar a~ diversas abordagens so 

bre o processo saúde-doença, comenta a visão ecológica, de 

forma bem explícita, nos seguintes termos: • ••• há uma tendên 

cia a interpret~r a sociedade como um agregado de elementos 
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t.o.ogêDeOB, c1a caráter ecolÓgico da sociedade e do •io aa 

biente ea que este se desenvolve. Ao converter as expressões 

externas ecológicas ou naturais em critérios de explicação &s 

fenÕIMmos, faz desaparecer a deteXJU.nação econôm.ico-aoclal dos 

----· Esta artificiosa lliiDobra c1a aa~ ou ecologi.

za~ dos problemas atua .como base teórica para colocar, do 

ponto de vista epidemiológico, qu~ as leis que os regem e as 

ações que se fazaa uecesaáriu são cJo ti.po fundaentalwente 

ecológico e biológico, deslocando a consideração dos fundaJDe!!. 

tos econômicos sobre os quais se desenvolve a vida social. ~ 

sim, ea lugar de interpretar ~rocessos sociais (e, enb:e eles , -
a saúda-doença) cc.o expressões de certos .ados de produção 

das classes sociais em que estes dividem a sociedade, e, em 

lugar de explicar as razões· pelas quais cada classe social e~ 

tã expo8ta a diferentes r.l ac:a. de adoecer e poaaib1Udadea de 

manter a saúde, se àcha ua at.ate.a eco1ógico equilibrado (1!, 

to é, a não mudança) que passa a ser sinônimo de normalidade 

(isto é, a saúde) J ao contrário, tudo que r011JP8 o equilíbrio 

é considerado cc.o patogâni.co ou anormal (isto é, a doença) • 

Ao não considerar que a sociedade está dividida em classes, 

deixa de lado esta categoria científica e considera a popul~ 

ção cc:.o u. CCDglc-.rado ~âneo, no qual as diferenças se 

reduzem a variações secundárias, fundamentalmente de caráter 

biológico (sexo, idade, etc.) ou a outras variações de 

ter quantitativo indirldual (ocupação, salários, etc.). 

Não há dúvida de que a teoria ecológica 

cará -

contri -
bulo para u.a ~~elhor ce~~preenaão do processo saúde-doeuça, pos 

si.bilitando a abertura de u. leque ~or, envol9endo outros 
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fatores, e o retorno do social, ainda que fazendo parte do 

meio ambiente. 

Entretanto, o segundo nível de explicação -- a 

multicausalidade -- calcado dentro de um marco biológico e in 

dividual, não é totalmente satisfatório para uma compreensao 

mais ampla do processo saúde-doença, uma vez que se vale do 

mesmo instrumental teórico-metodológico para a abordagem do 

contexto social. A fragilidade da teoria multicausal reside 

justamente na extrapolação teórica pois·, ao utilizar os mes 

inos instrumentos das ciências biológicas na abordagem do so -cial, ele passa a recuperá-lo de maneira fragmentada, ou se 

ja, a partir de uma somação de características individuais, 

que acabam por representar as categorias sociais, definidoras 

de um conceito especifico do "coletivo" (concepção estatísti-

ca de população). 

Face ao eXposto, essa teoria apresenta limita 

çoes ao ser generalizada a um nível de abstração maior (n~o 

busca mecanismos causais globalizantes). Tais limitações sao 

originadas pela própria ação parcializadora do modelo de vez 

que, nele, os três elementos (agente, hospedeiro e meio am

biente) não se encontram hierarquizados com o mesmo potencial 

de ação causal. 

Sobre o assunto, Arouca~8 afirma: "Portanto, a 

noção de causa em Epidemiologia distribui os caracteres dos 

elementos em um espaço plano de identidades de essências, ou . 
seja, iguala-se o estado econômico do paciente com o soro que 
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permanece nas seringas, com a .higiene deficiente, com as carac 

terísticas biológicas do vírus da hepatite, com o conhecimen

to terapêutico, etc.". 

Com efeito, as relações que os hospedeiros esta 

belecem coletivamente entre s! não são levados ·em consideração. 

A análise, por exemplo, não se detém na articulação dos fenô 

menos sociais, em qual o seu lugar dentro desta estrutura e 

em qual tipo de visão de mundo isso implica. Nessa reflexão, 

o social nao participa corno um mecanismo de explicação, mas, 

antes, é simplesmente referido, ou corno caráter dos indiví -duos (por exemplo, statu~ econômico e s~ial), ou como pano 

de fundo ~Q modelo (atributos). 

Arouca19 assim se expressa acerca das lacunas 

do mqdelo multicausal: •o que . ~stá encoberto nesta relação 
_. 
e 

a convivência conflitiva entre as diferentes teori~s do so-

cial e suas diferentes abordagens e conclusões, já que, por 

exemplo, não existe identidade entre categorizar indivíduos se 

gundo sua renda, escolaridade, profissão, etc., afirmar uma 

estratificação social por um lado, e pelo outro, afirmar a so 

~iedade dividida em classes, segundo as posições que os sujei 

tos ocupam no processo produtivo e a pertinência de indivíduos 

a estas classes. Assim, dentro da primeira abordagem, o so 

cial é atribuído, e assim, ele é colocado na História Na tu 

ral; na segunda, o social é princípio yinculado ao conceitode 

trabalho (que na primeira aparece como ocupação) . De fbrma tal 

que a dimensão priv~legiada do social é o ·atributo indivi 

dual, em detrimento da determinação estrutural e das relações 
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sociais". 

Outro ponto refere-se à questão da solução dos 

problemas de saúde que, pela própria característica inerente 

a sua forma de análise, é apresentada em termos técnicos, mé 
20 /J. ~~~cl:o. ~ c ~ 

~
os. Novaes _ esclarece melhor esse ponto, ~o cp1e 
~~~! 

" ó o conhecimento do processo histórico natural permite in 

tervenções tão mais eficientes quanto mais técnicas elas fo

rem.~ assim que, para os autores (deste modelo), recomenda 

çoes do tipo educação sanitária, aconselhamento matrimonial, 

controle da promiscuidade sexual, são proposições que envol 

vem e denotam uma certa ingenuidade até, pois são tidas e vis 

tas como recomendações puramente técnicas." Nessa medida, pr~ 

blernas de ordem político social são "resolvidos" de um ponto 

de vista técnico, neutro. Novaes, ainda se referindo ao assun 

to, complementa que "Não há mais especificidade, nao há mais 

hfstória, não há mais o homem existindo social e historicarnen 

te, há um processo saúde-doença, um homem em geral, uma técni 

ca neutra." 

• Determinação 'Social do Processo Saúde-Doença 

A análise crítica do conceito dominante do pr~ 

cesso saúde-doença, baseado nos modelos de monocausalidade e 

rnulticausalidade; mostrou, corno foi visto, sua restrita cap~ 

cidade explicativa, seu agnosticismo e a "biologização" do so 

cial dele decorrente21 . 
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Dessa forma, o que se propÕe a seguir consiste 

numa nova abordag811 do social em saúde-, designada como Epid~ 

miologia social. 

Essa proposta alternativa considera que a epide 

miologia nao se ocupa do processo saúde-doença no individuo, 

mas no grupo humano. Ao julgá-lo como característica da cole 

tividade, o objeto de estudo exclui, então, a sua concepçao 

dicotômica (saúde e doença) e o recupera como processo orgâni 

co. Não se trata, porém, do processo orgânico do indivíduo, 

mas da coletividade que, como tal, resulta de WD modo especí -fico de apropriar-se da natureza por .aio de determinada for 

ma de organização social22 • Sa! se depreende o seu caráter so 

cial e biológico, caráter agora reformulado-, visto que o pro

cesso saúde-doença coletivo não se verifica, na realidade, s~ 

não através de uma série de parâmetros, em geral de ordem bi2 

lógica, que exprimem as condições de saúde de um grupo, defi

nido segundo as categorias sociais. Nessa medida, portanto,e!_ 

ta abordagem não reduz o problema à quantidade (o fenômeno saú 

de-doença de üm grupo como soma dos fenômenos individuais),mas 

o considera qualitativamente diferente. Ela parte das rela-

ções e dos processos sociais -de que os indivíduos participam, 

e que definem os grupos e as classes sociais, para explicar 

como eles dão,origem a determinadas patologias. Assim, a doe~ 

ça, co.o fenÔJieno individual, é, com efeito, a aanifestação 

concreta dos processos sociais que determinam a saúde coleti-

va e ela se mostra justamente porque esses processos desenca -
deiam e transformaa as relações entre o hospedeiro, o agente 

e o aeio,ambiente23
• 
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. A epideaioloqia designada cc.o aocial, ea resu 

.., , não peXllallece apenas .na. constatação dos fenômenos indi vi 

duais, mas também e sobretudo oo~stata os distintos perfis p~ 

toJ.ógicoa, vistos ao loogo do :Processo histórico - decorren

te da própria tranafoaaaçio da sociedade; ~s perfis em. dife 

rentes sociedad~s segundo o grau de desenvolvimento .e organi 

zação social e os diferenciais patológico~ no interior das 

classes sociais de waa -..SIIél sociedade24 , probluaas para os 

quais as explic~ções do prime.iro nível (modelo unicauaal) e 

do ~egundo nível (modelo multioausal) não conseguiam aprese~ 

tar soluções satisfatórias. DaLse depreende, pois, que o 

vel social inclui outros nl veis, ellbora os reformule. 

nl -

Aasia, ele não nega a existência e a relevância 

do fen&.eno biológico nea a importância do processo de adapt~ 

çã~ entre o agente, o hospedeiro ~ o ambiente 1 mas os recolo

·ca dent~o de um co~texto histórico-social. 

Conforme Laurell aponta, as categorias biológi 

caa não .aio diretamente aplicáveis neste nível de abo~ do 

-processo saúde-doença porque, ao se partir delas, nao se pro 

duz o tipo de conbecillento que se. ~qsca, ~isto. elas estarem 

definidas em função de aspecto~ parciais do fenômeno que se 

quer explicar, O'Q. seja, nã9 há coincidência direta entre de 

tenlinada entidade patológica e waa situação. sócio-econÕiaica 

concreta .• 

Ela suma, de acordo ex. a autora, ao n!vel de 

análise proposta pela Epideaiologia social 1 o que interessa 
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saber não é qual situação social corresponde a uma doença x, 

cOJIO categoria biol~ica especifica, mas, sila, que probleaá

tica de saúde corresponde a determinado momento histórico de 

uma formação social concreta. Em outras palavras, não é prová 

vel que uma enti.da"de patolóqica, assia definida por suas ca 

racterísticas biológicas, tenha uma causa social particular, 

mas é de se esperar que certos processos sociais causem vá

rias doenças biolóqicamente diferentes, as quais podem vir a 

constituir as categorias próprias do nivel social dos fenôme 

nos de saúde e doença. 

• SObre a Crítica da MDlticausalidade do Processo SBJ~ 

A partir da dé~ada de 1970, como já se afirmou, 

com a crise do capital~smo, foram produzidos, na América Lati · 

na, di versos estudos analisando as lillli. tações da teoria da 

•ulticausalidade como forma de explicação maior do processo 

saúde-doença. 

Não resta dúvida quanto à posição ideológica a~ 

sumida, nem quanto ao esforço empreendido por esses autores 

-- críticos das teorias positivistas e neopositivistas --, e 

coa os quais esta autora partilha o lleSJaO devir bistórico.Con 

tudo, é necessário també• discutir alquns pontos importantes 

que fazem .parte do pensamento de alguns ·cr!ticos ·desse tipo 

de saber. 

Uma das características .subjacentes à teoria da 



'J2. 

multicausalidade ou. à rede de causação refere-se à homogenei

zação das variáveis, ao não estabelecimento de um sistema de 
• 

prioridade de variáveis, cujo critério de julgamento, a paE 

tir do pressuposto teórico de igualdade de condições, repous~ 

ria na análise estatística. 

Na realidade, verifica-se que a hierarquização 

das variáveis (que orienta a busca das causas), quando contr~ 

posta à sua hômogeneização, já se encontra embutida nas análi 

ses pois, de certo modo, a biologização do social constitui 

uma hierarquia, bem como o social não discriminado, genérico, 

representa uma manifestação dõ- predomínio do fator biológico. 

Com efeito, a homogeneização das variáveis (a 

indeterminação das variáveis), pode ser· até certo ponto dis 

cut!vel, ao se conservar, nessas análises, os fatores biológi 

cós, tanto do agente quanto do hospedeiro, onde os fatores so 

~iais são colocados em segundo plano. Ademais, outro ponto a 

se salientar é que, no fundo, o reconhecimento ou a apresenta 

ção do social como apêndice, pano de fundo, complemento, se 

cundário, ou fazendo parte do "ambiente", entra em contradição 

com a questão da homogeneização. 

Em decorrência disto, portanto, a discussão que 

se faz à crítica das abor~agens multicausalistàs (de se colo 

car as variáveis biológicas e sociais -num mesmo plano), apr~ 

sentada de forma genérica, contradiz com a idéia da 

nância do biológico sobre o social. 

predomi 

Os autores que buscam rediscutir a relação do 
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biológico com o social em DÍveis de :explicação, como é o caso 

ele Laurell, parecem fornecer elementos para superar essa con 

tradição dentro da lógica do pensamento. 

Por outro lado, é possível taJabéa buscar outros 

argumentos, no sentido de salientar a existência de uma hie

rarquização de variáveis impl!cita na teoria, na escolha do 

probleaa a ser investigado, na seleção do elenco de var~ãveis, 

e no sentido da própria aceitação dos l~tados resultados ob 

tidos. 

-
Ela suma, <' que se tentou JDOstrar até aqui, é a 

discussão de como é analisado o aspecto da homogeneização das 

variáveis dentro da abordagem da multicausalidade, pressupon

do-se que a ~eneização ocorra durante todo o processo da 

análise quando, na verdade, se quer salientar que ela aconte-

ce num determinado momento, ou seja, no momento das associa 
. 

çoes e correlações entre as variáveis biológicas e socia.is, 

atribuindo, portanto, o mesmo peso aos distintos campos analí 

ticos. 

A consideração supracitada, em torno da questão 

da homogeneização dos diferentes campos de análise do proces

so saúde-doença, é relevante, de vez que intenta-se analisar, 

de JDOdo mais profundo, os passos anal! ticos desta linha de 

raciocínio. 

Enfim, aqui. se torna iaportante recolocar a 

questão das dt.ensões .sociais e biológicas em planos distin 
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tos. ... artlóu1ados entre s{, cada uaa co.portando Ull especí-

fi d de abe .... i .25 co campo estrutura o s r e prat c~ • 
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1. 3 . A PRATICA DO ALEITAMENTO MATERNO 

Nos itens anteriores, procurou-se mostrar a g~ 

nese da preocupaçao do caráter social na história da saúde,em 

especial na França, Alemanha e Inglaterra, atendo-se mais paE 

ticularmente às diferentes formas de explicação da causalidade 

da doença no século passado. 

O intuito de se buscar a anterioridade do cara 

ter social da doença, em suas distintas correntes ·-- explicat.:!:_ 

vas, deveu-se à intenção em reconhecer, nos modelos atuais,a! 

gumas similitudes que possam identificar sua formação. 

O passo seguinte foi tentar descrever, de modo 

sucinto, as principais abordagens explicativas do processo 

saúde-doença, reconhecidas hoje, com o propósito de trazer à 

tona os aspectos sociais da prática do aleitamento materno 

(A.M.), com base nesses modelos. Em outras palavras, parte-se 

do pressuposto de que a forma de explicação da prática do alei 

tamento materno arrolada na literatura científica, pode ser 

situada segundo essa(s) abordagem(ns). 

Neste item, portanto, passar-se-a a descrição 

das análises que vêm sendo feitas, acerca da prática do alei-

tamento materno, em especial ao seu declínio. 

Desde a Antiguidade, tem-se reconhecido a impoE 

tância do aleitamento materno como prática de alimentação e 



.89. 

de nutrição d~s crianças, bem como tem-se assinalado a r ele 

vância de vários fatores, sobretudo sociais, ligados à amame~ 

tação. 

A titulá de ilustração, pode-se notar que, na 

Antiguidade, a prática do A.M. era comum e prolongada, varia~ 

do de 2 a 3 anos. Nessa época, já existia a figura da ama-de

leite, cuja seleção era feita, de modo geral, por meio de um 

exame cuidadoso, onde se consideravam fatores, tais como a 

idade, a cor, a casta, a família, o caráter, bem como a forma 

e o tamanho das mamas. Ademais 1 para os antigos 1 a ama-de-lei -· 
te não era tida apenas como fonte qe nutrição e alimentação, 

mas havia também a crença de que suas características mentais 

e emocionais eram transmitidas ao lactente por meio do leite
1• 

Estudos e pesquisas, efetuados em boa parte nos 

países ocidentais, têm revelado grande preocupação com o alei 

tamento materno, principalmente quanto ao seu declínio, tanto 

em termos de freqÜência como de duração2 • 

~ declínio do aleitamento materno, em linhas g~ 

rais, há muito ·faz parte da temática de estudiosos do assunto. 

Assim, de tempos em tempos, aparece na literatura a preocup~ 

ção com essa questão, tanto que, em várias épocas, foram pr~ 

postas Campanhas de Aleitamento Materno. Seria interessante, 

nesse caso, buscar uma hipótese .sobre a emergência da questão 

do aleitamento em determinados momentos de crises agudas das 

sociedades. 

Nesse sentido, parece importante para explicar 
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esse fenômeno, atualmente emergente, a ·tomada de consciência 

do subdesenvolvimento -- enquanto expresso po~ indicadores. so 

ciais e econômicos--, que ocorreu de modo mais efetivo após 

a II Guerra Mundial, em meio à reacomodação do sistema capi

talista mundial, quando os organismos, tanto internacionais 

quanto nacionais, trouxeram à luz o problema das ~ co~ 

dições de vida que afetavam boa parte. da população do mundo. 

Dentro desta. linha de preocupações, o processo saúde-doença da 

população de países subdesenvolvidos passa a aparecer no cená 

rio mundial de modo mais intenso, por meio. de estudos de mor 

bi-mortalidade, manifestando-se em termos de estatísticas de 

-saúde, diagnósticos de problemas de saúde, educação sanitária, 

etc. e também no bójo deste quadro de preocupªção que ressur 

gem de maneira bastante. marcante os estudos de desnutrição. 

Não constitui _objetivo desta trabalho, todavia, 

proceder a uma análise mais aprofundad~ das razões que leva 

ram os estudiosos a éoncentrar-se na desnutrição da população 

dos países subdesenvolvidos, mas apenas delinear alguns aspe~ 

tos relativos à evolução da produção dos conhecimentos sobre 

a prática do aleitamento materno, objeto deste item,- uma vez 

que se parte do pressuposto de que a questão do aleitamento 

não se situa no vazio e transcende, como forma explicativa, a 

simples existência do fato em pauta . 

. Entretanto, algumas considerações merecem ser 

feitas • . Segundo Goldenberg3 , a preocupação com .a desnutrição 

protéico-calórica, enquanto problema a nível de saúde públi 

ca, só se cqnfigura de fato a partir da década de 1950; após 
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a II Guerra Mundial. Tentando situar as razoes da preocupaçao 

com a desnutrição, a autora deste trabalho afirma o seguinte: 

"As novas propostas de estudo da desnutrição, como 

qualquer outro conhecimento humano, se originam da 

realidade social. Esses conhecimentos se transformam 

em meios de intervenção da realidade gerando, na sua 

evolução, necessidades de revisões. Nesse processo 

de configuração do conhecimento, acompanhando a evo 

lução do todo social, em meio aos avanços e retro 

cessos, se delineiam as colocações epidemiológicas 

dos estudos da desnutriçaõ. Diante do problema da fo 

me e do papel estratégico dos alimentos no período da 

guerra, ganha destaque a preocupação com a produção 

de alimentos. Com os avanços tecnológicos obtidos 

nos primórdios da Revolução Verde, é reforçado o de 

senvolvimento de uma política de apoio à agricultura 

no Canadá e Estados Unidos; como decorrência, nas d~ 

cadas de 50 e 60 observa-se a criação de excedentes 

agrícolas e conseqÜentemente a necessidade de expa~ 

são de mercado. Nesse período, segundo Berg, vários 

países expandem seus programas de ajuda alimentar 

de instituições como a United Nations Relief Work 

Agency, United Nations Children's Fund (UNICEF) e 

World Food Program of the Food and Agriculture Org~ 

nization (FAO) . Esses programas tornaram-se canais 

internacionais de escoamento de excedentes e de for 

maçao de novos mercados, sob o rótulo de suplementa

çao e ajuda alimentar, acobertado, segundo o autor, 
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pela valorização de açoes "humanitárias capazes de 

aliviar tensões internacionais"." 

A introdução de problemas de nutrição e saúde 

pública, como elementos do próprio processo de desenvolvimen

to econômico, constitui um momento complexo para o qual con 

.correm uma constelação de circunstâncias históricas e determi 

nados interesses práticos que orientam a forma de interferir 

na realidade. Assim, vêem pesquisas nutricionais realizadas 

pela International Commitee on Nutrition for Nations Defense 

(ICCND) em áreas como o Brasil, a partir de 1953, a Campanha 

Mundial contra a Fome em 196<J; Programas de Nutrição Aplicada, 

análises dos custos benefícios, estudos de métodos de planej~ 

mento e avaliação dos Programas de Nutrição Aplicada, propos

tas para o desenvolvimento de Investigação Interamericana de 

Mortalidade na Infância, etc. 4 . 

Segundo George5 , o papel das sociedades capit~ 

listas centralizadas na crise alimentar das sociedades capit~ 

listas periféricas tem o caráter de instrumento de controle 

político e econômico sobre estas mesmas sociedades. Dessa for 

ma, a Campanha Mundial contra a Fome representou, na verdade, 

um meio de criar condições favoráveis à imposição de tecnolo

gia industrial, gerada a partir do desenvolvimento industrial 

agrícola, na produção de equipamentos e insumos (sementes, fer 

tilizantes, adubos, etc.). Neste sentido, as soluçÕes técni 

cas do tipo Revolução Verde, as transferências de tecnologia, 

as medidas de controle populacional, as ajudas alimentares,d.!_ 

rigidas .em grande parte por agro-indústrias multinacionais,r~ 
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presentam uma forma de perpetuar os modelos de controle nos 

países capitalistas periféricos. 

Por outro lado, a preocupaçao com a desnutrição 

tem seu lugar também no processo de desenvolvimento capitali~ 

ta brasileiro em sua especificidade histórica, ou seja, a par 

tir de 1930 consolidaram-se, na economia brasileira, as trans 

formações que resultaram no fim da hegemonia agrário-exporta

dora e o início da dominação da estrutura de base urbano-indus 

trial. 

L'Abatte6 afirmã-que é no contexto acima que de 

ve ser entendida a criação do Serviço de Alimentação da Previ 

dência Social (SAPS) e a Sociedade Brasileira de Alimentação 

em 1940. Pode-se afirmar que não houve a preocupaçao com a 

alimentação da população brasileira em geral, mas sim com de 

terminados grupos sociais diretamente relacionados ao proces

so produtivo de base industrial e, portanto, inserido dentro 

de uma política trabalhista com objetivos de regulamentar o 

capital e o trabalho, como também de consolidar o próprio p~ 

pel do Estado Nacional. A criação do Código da Legislação Tra 

balhista, a fixação do salário mínimo, a exigência deste em 

cobrir a alimentação do trabalhador a partir do cálculo da ra 

ção essencial mínima, constituem, por exemplo, um conjunto de 

medidas tomadas no sentido de consolidar a política econômica 

adotada a partir de Vargas. 

Paralelamente a essa política social, ao anali-

sar a produção dos conhecimentos em nutrição, observa-se o 
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surgimento de urna preocupaçao com investigações no sentido 

de mensurar a magnitude do problema da desnutrição nos mais 

diversos grupos populacionais, corno a própria explicação de 

suas causas, Silva7 assim sintetiza as causas da desnutrição 

apontadas na literatura: 

"a) deficiência de produção de generos alimentícios; 

b) baixo poder aquisitivo da classe média e princi-

palrnente da classe trabalhadora; 

c) reduzida capacidade popular para a realização de 

urna conveniente escolha de alimentos, mesmo ten 

·-
do em vista as dificuldades financeiras com que 

se defrontam certos setores da população." 

~ fundamental a contribuição de Silva, no sen-

tido de fazer um levantamento sistematizado de estudos sobre 

a desnutrição no Brasil, de selecionar os fatores sócio-econ~ 

micos associados à desnutrição, bem como de demonstrar a soma 

tória destes fatores, os quais "fazem parte de um sistema ar 

ticulado que se apóia no esquema da história natural das doen 

ças." A autora vai mais além, aci examinar a "pertinência da 

inclusão dos fatores, mesmo isolados", e analisa a forma corno 

esta articulação é tratada na literatura. 

Dentro dessa busca de explicações das causas da 

desnutrição. começa a figurar o declínio do aleitamento mater 

no entre as suas causas. Assim, no discurso da Organização~ 

dial da Saúde (OMS), ele passa a ser apontado como um dosprin 

cipais responsáveis pelo estadd de desnutrição infantil nos 



. 95. 

países do Terceiro Mundo. O aleitamento materno é considerado, 

então, como a "nova arma contra a desnutrição" 8 . 

''A substituição do leite humano pelo artificial 

tem como marco inicial, para os países desenvolvidos, o come 

ço do século XX e, após a II Guerra Mundial, se estendeu aos 

países subdesenvolvidos" 9 . Segundo Monckberg10 , nos países in 

dustrializados a mudança de comportamento não trouxe desvanta 

gens aparentemente significativas para as crianças. No entan 

to, nos países não desenvolvidos, as conseqÜências foram de 

sastrosas. As pesquisas realizadas evidenciaram uma respon-

sabilidade do declínio do afeitamento materno na maior inci 

dência de desnutrição protéico-calórica precoce, associada ao 

aumento da freqÜência das doenças infecciosas, como a gastrQ 

enterite, nas crianças, o que contribuiu, portanto, para au 

mentar os já elevados coeficientes de morbidade e mortalidade 

• o f- o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na J.n ancJ.a. 

Ainda segundo os autores assinalados nas refe 

rências acima, a relação entre morbi-mortalidade infantil e 

freqÜência e duração do aleitamento materno torna-se mais evi 

dente nas classes sociais mais pobres, devido a uma série de 

fatores associados, que vão desde as más condições sanitárias 

até a utilização inadequada de fórmulas de preparação de lei 

te, quando a ingestão de alimentos artificiais muito diluídos 

ou altamente contaminados, ou mesmo a.associação de ambos, e 

o f- o 1 19 maJ.S acJ. . 

Em geral, os estudos acerca do declínio do alei 
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tamento materno revelam que os fatores nao podem ser explica-

dos por ,uma única causa, mas por uma multiplicidade de fato 

res complexos e inter-relacionados. 

Os referidos fatores, de acordo com esses estu 

dos, podem ser distinguidos, genericamente, em aspecto bioló 

gicos e sociais, que estão em íntima interligação. 

De maneira anpla, entre os fatores biológicos, 

destacam-se nova gravidez, fissura do mamilo, mastite, absces-

so mamário, uso impróprio de anovulatórios, hipogalactia,além 

d 1 ' - - d 1 ' 20 e outros re at1vos a cessaçao o a e1tamento materno . 

Conforme Monetti 21 , os fatores biológicos repr~ 

sentam apenas 5% dos reais motivos decorrentes de transtornos 

passageiros por doenças e que menos de 1% das maes, na reali 

dade, apresentam sérios problemas de aleitamento. 

Com relação aos fatores "sócio-económicos", uti 

lizar-se-á uma representação gráfica de Bonnal, citado por 

Raimbault
22

, que resumiu o tipo de análise que vem sendo fei 

to quanto aos fatores que "favorecem" o declínio do aleitamen 

to materno (Fig. 1). 

Os estudos com relação ao declínio do aleitamen 

to materno mostram que nas sociedades.onde persiste a tradi 

çao, ou seja, onde os comportamentos e as práticas são manti 

dos, passando de geração a geraçao por meio de comunicação i~ 

terpessoal, a prática do aleitamento ocorre naturalmente. Con 
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tudo, na medida em que a sociedade vai-se modificando, sobre 

tudo em função do processo de urbanização, também ocorrem tran~ 

formações na organização social, onde novos estilos de vida 

vão-se produzindo e reproduzindo socialmente e, assim, o alei 

tamento materno, antes natural, pas~a a ser encarado como uma 

pritica "demodée'', ultrapassada. 

"A urbanização e a industrialização desordenada 

contribuíram para o aparecimento em nosso meio de alterna ti 

vas ao aleitamento natural que foram socialmente aceitas• 23 • 

Um dos aspectos mencionados por esta linha de 

raciocínio e a passagem do tipo de estrutura familiar exten-

sa para a nuclear (pai, mae e filho(s)), mudança que provocou 

uma redução na influincia das priticas tradicionais de alimen 

- 24 f '1' 1 d . d d' .taçao , uma vez· que a am~· ~a nuc ear e~xou e contar ~re 

tamente com a "assistência" da mãe ou de alguma parenta mais 

próxima. 

Outro aspecto, apontado pelos autores referidos, 

diz respeito ao papel da mulher na sociedade moderna indus 

trializada, que se modifica e assume características mais di 

versificadas e descentralizadas. Assim, a mulher não mais de 

sempenha uma função única, qual seja, a de reprodutora e man 

tenedora da sua prole. Seu cosmo, antes restrito à família, 

expande-se para a sociedade, isto é, torna-se mais abrange!:!_ 

te, passando da família para a sociedade. O trabalho da mu-

lher fora do lar pode ser visto, aqui, como um aspecto desta 

mudança e, com relação ao aleitamento, a incorporação da mu 
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lher na força de trabalho assalariado constitui, para certos 

autores, mais um fator que afeta sensivelmente a prática do 

aleitamento materno 25 • 

Outro fator, relacionado ao processo de urbani 

zaçao, decorrente do segundo -- trabalho da mulher fora do 

lar --, diz respeito à legislação trabalhista quanto à mater 

nidade .. A licença-maternidade pode (ou não) constituir-se num 

obstáculo à prática do aleitamento materno, segundo o tempo 

legal da licença ou das horas de aleitamento permitadas à mãe. 

Segundo Richardson 26 , as legislações internacionais, de manei 

ra geral, são estabelecidas ;ais em função das necessidades 

do trabalho do que do bem-estar infantil. Elas estão, na ver 

dade, mais voltadas para a manutenção da mulher na força de 

trabalho, fixando apenas alguns direitos de maternidade, do 

que especificamente ao incentivo ao aleitamento materno. outro 

fator ligado à legislação refere-se à própria inexistência de 

creches em locais de trabalho. 

Além dos fatores supramencionados, a literatura 

tem apontado a forma pela qual os serviços de saúde sao org~ 

nizados em maternidades e unidades sanitárias. 

Nas maternidades, podem ser listados os segui~ 

tes fatores: separação de mãe e filho logo após o parto, rigi 

dez de horário, retardo no início da mamada (depois de 12 ho 

ras) , introdução precoce de algum tipo de alimentação artifi-

cial já nos berçários, intervalo prolongado entre as mamadas, 

inexistência de orientação às mães, etc. 27 
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Referindo-se à separaçao de rnae e filho logo 

28 
após o parto, Loyola afirma "Os berçários também passam a 

ser vistos corno um obstáculo à amamentação, pelo fato de rnan 

terem os recém-nascidos separados das mães; além desta justi-

ficativa psicológica, os mesmos argumentos de caráter imunoló 

gico que serviram à sua implantação são agora utilizados para 

justificar a adoção do "4ooming-in", prática que vem sendo 

preconizada nos hospitais dei INAMPS desde 1977. 

Quanto às unidades sanitárias, ao invés de esti 

rnularem o aleitamento materno durante a assistência a criança 

no primeiro ano de vida, favorecem a publicidade do leite ar 

tificial distribuindo, indiscriminadamente, leite em pó às 

crianças em fase de lactação. 

Deve-se destacar, ainda, a insuficiente 'forma-

çao do pessoal de saúde em relação à amamentação. O desconhe 

cimento da importância dessa prática, bem corno o despreparo 

do pessoal de saúde para a educação das mães são também men 

cionados como estímulos para a prática do aleitamento artifi 

' l 29 c1a . 

Abordando o problema de "insuficiência do leite 

materno" e do declínio do aleitamento materno, foi exposto o 

- - "' 30 que segue na I CONVENÇAO NACIONAL DE NUTRIÇAO E DIET~TICA: 

"As opiniões dos médicos e de toda a equipe de 

saúde contribuem efetivamente para a crença existente em gra~ 

de número de mães de que seu leite e insuficiente sob o ponto 
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de vista qualitativo e quantitativo. Nas escolas médicas e de 

pessoal de saúde o ensino da alimentação artificial foi, pois, 

fortemente estimulado, enquanto o ensino referente ao aleita 

mento materno tendeu a desaparecer". 

A publicidade comercial em torno dos produtos 

alimentícios infantis industrializados é outro aspecto salie~ 

d d 31 ll' ff 32 B 33 G . 34 ta o por autores como Ba er , Je ~ e , rown , re~er , 

e outros. Por exemplo, de acordo com Jelliffe, as empresas 

multinacionais, ao realizarem suas campanhas promocionais do 

leite em pÓ, podem ser consideradas como uma das maiores res 

-pensáveis pelo declínio do aleitamento materno. 

Em suma, esse tipo de análise, ainda bastante 

genérico, tem vigorado na produção do saber acerca do declÍ 

nio do aleitamento materno e, de certa forma, tem influído na 

-
atuação de propostas de intervenção sobre a realidade social. 

Nesse sentido, pretendeu-se com este estudo re 

pensar a questão da prática do aleitamento materno, com a fi 

nalidade de contribuir para que medidas que, porventura, ve-

nham a ser adotadas na área de Saúde Pública, sejam mais efe 

tivas. 
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2 . OBJETIVO GERAL 

Analisar a forma como os fatores sociais asso 

ciados à· prática~o aleitamento materno vêm sendo 

na literatura científica. 

o OBJETIVOS ESPEC!FICOS 

tratados 

1. Identificar o comportamento do volume da produção cien 

tífica referente ao aleitamento materno. 

Identificar os fatores sociais,no conjunto dos fato-

res arrolados,nos estudos de prática do aleitamento ma 

terno. 
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3 • METODOLOGIA 

Para identificar o comportamento do volume da 

produção científica sobre o aleitamento materno, lançou-se mao 

do número de trabalhos científicos sobre esse tema no conju~ 

to dos artigos voltados para a questão da nutrição infantil. 

Dentre as bibliografias especializadas existentes,elegeu-se a 

"Nut:Jt.i.t.i.on Ab.6t:Jta.ct.6 a.nd Re.v.i.e.W-6" por julgá-la uma das princ.:!:_ 

pais fontes de informação nessa área, sendo bastante represe~ 

tativa no acervo da produção mundial, por cobrir um vasto p~ 

ríodo de tempo (cerca de 5 décadas), por apresentar-se mais 

disponível e,principalmente,por apresentar resumos, em língua 

acessível, da quase totalidade dos títulos indexados. 

Fixou-se,para este estudo,o período de 1945 a 

1985,por se acreditar que este prazo é suficientemente longo 

para permitir um delineamento da tendência que antecede a pr~ 

cupaçao com o tema,expressa na intensa produção científicaque 

se registrou nos Últimos dez anos. 

A "Nut:Jt.i.t.i.on Ab.6t:Jta.ct.6 a.nd Re.v.i.e.w-6" é organiza

da pelo "Commonwe.a.R.th BuJte.a.u o6 Nut:Jt.i.t.i.on", do "Rowe.tt Rue.a.Jtch 

In.6t.i.tute.", Bucksburn em Aberdeen, Escócia. O "Commonwe.a.R.th 

Bu.Jte.a.u o6 Nut:Jt.i.t.i.on" é um dos 10 Bureau e 4 Institutos que, 

juntos, formam o "Commonwe.a.R.th AgJt.i.cu.R.tu.Jta.R. Bu.Jte.a.ux.", uma or 

ganização responsável pelos governos da "Commonwe.a.R.th" para a 

disseminação de informação sobre agricultura e pesquisas afins. 

Esse periódico, publicado pela· primeira vez em 
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1931, compunha-se de 4 fascículos anuais (trimestrais). sendo 

que, a partir de 1973, tornou-se uma publicação mensal. 

Em 1977 a "Nutll.i..U.on Ab-6tiL..tet.6 cwd Rev.i.ew-6" sub 

dividiu-se em duas séries: série A - "Huma.11. Md Exp ell.i.me~tta.t 

.i.l'l.c.o!tpo!ta.t.i.ol'l.g Rev.i.ew-6 .i.11. Ci.i.~t.i.c.a.i Nu.tJt.i.t.i.o~t" 

"L.i.ve-6toc.h Feed-6 a11.d Fe.e.d.i.~tg-6". 

e série B -

A série A foi composta dos seguintes itens: Téc 

nica, Alimentos, Fisiologia e Bioquímica, Saúde Humana e Nu 

trição, Doença e Terapêutica em Nutrição. O item Saúde Humana 

e Nutrição (que antes da subdivisão em série, em 1977, denomi 

nava-se de Dieta humana em relação à saúde e doença) , por sua 

vez, compreendeu: Geral, Requerimentos, Estudos Dietéticos, 

Reprodução e Lactação, Crescimento, Alimentação de Crianças, 

Avaliação do Estado de Saúde e, finalmente, Idade Avançada. 

Para este estudo, elegeu-se o sub-título refe 

rente a Alimentação da Criança. Todos os artigos relacionados 

sob esse título foram classificados em categorias, segundo o 

enfoque, a saber: 

1. Aleitamento materno. 

2. Outros de alimentação infantil. 

3. sem possibilidade de classificação. 

A categoria 1 englobou todos os trabalhos que 
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tratam do aleitamento materno !~o ~~n~u, abordando desde a 

questão da prática de aleitamento, como incidência, duração, 

decl!nio e fatores correlatos, técnicas de aleitamento, rela 

ção com a morbi-mortalidade. infantil, influência sobre o de 

&envolvimento da criança, etc. ·' até a questão do .leite huma 

no, como suas propriedades, composição, acondicionamento e 

preparação, b~cos de leite e outras correlatas. 

Nesta categoria, posteriormente, destacou-se o 

grupo daqueles trabalhos referentes a pr~ticas de aleitamento 

materno, excetuando-se do conjunto os que abordavam exclusiv~ 

mente a ques~o do le~ te hUinaJ)O. 

Na categpria 2, foram colocados os trabalhosque 

abordaram outros aspectos da ~limentação infantil como progr~ 

mas de suple~ntação alimentar, quadro de ~limentação infan 

bil, alimentação do pré-escolar, outros tipos de leite, etc. 

Na terceira categoria foram colocados os t{tu 

los de ·trabalhos sobre os quais não foi possível identificar 

uma abordagem principal, pelo fato de não estarem acompanh~ 

dos de resumos e não ter sido possível o acesso ao texto ori 

ginal. 

e importante salientar que o material principal 

que permitiu essa classificação const~tui-se dos resumos dos 

trabalhos publicados pela bibliografia referida. Não se per 

deu de vista que os trabalhos originais constituem a fonte 

mais rica de possibilidades analíticas e eles foram utiliza 

dos, quando necessário e na medida do possível, para auxiliar 
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a classificação. 

Para o estudo das tendências foram utilizados 

três conjuntos de valores: número total de artigos classifica 

dos nas três categorias, ou seja, todos de alimentação infan 

til; n9 de artigos classificados na categoria l (aleitamento 

materno); nQ de artigos referentes. à prática de aleitamento ma 

terno. 

As séries históricas dos três conjuntos de valo 

res observados foram representadas num gráfico pelas médias 

móveis de três anos. Assim, os valores referentes aos extre 

mos da série histórica, anos de 1945 e 1985, obviamente nao 

aparecem no gráfico por estarem ponderando respectivamente os 

valores dos anos de 1946 e 1984. Optou-se por esse critério 

usual de ajustamento de curvas por dois motivos: 

nao se buscou a variação absoluta do número de trabalhos p~ 

blicados em cada ano, mas sim um delineamento da tendência 

ao longo dos anos, e 

o valor médio de três anos pareceu adequado em se tratando 

desse tipo de publicação, já que o número de trabalhos p~ 

blicados num determinado ano nao reflete necessariamente o 

volume da produção científica naquele ano. 

Os valores referentes à categoria 3 (não class~ 

ficados) nao foram excluídos dos valores totais, uma vez que 

a sua presença nao alterou o desenho das curvas, dado o seu 

número reduzido e sua distribuição homogênea no decorrer da 
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série histórica. A nao classificação desses artigos nas cate

gorias propostas, não os exclui, entretanto, do total de tra 

balhos em alimentação infantil, como atesta a 

reita pela própria revista. 

classificação 

O desenho das curvas obtidas para esses três 

conjuntos de valores foi utilizado para identificar o compOE 

tamento do volume da produção científica, ao longo da série 

histórica, nas categorias estudadas. 

Posteriormente procurou-se estabelecer a impoE --tância relativa da produção científica em prática de aleita 

menta materno, através da relação percentual entre as medidas 

móveis de três anos do número de trabalhos publicados em prá 

tica de aleitamento materno e em nutrição infantil, como um to 

do. 

Para se atingir o segundo objetivo, qual seja, 

identificar os fatores sociais no conjunto dos fatores arrola 

dos nos estudos de prática de aleitamento materno, ·procedeu-

se à revisão dos resumos desses estudos bem corno da leitura, 

sempre que possível, dos artigos originais. Esta análise peE 

mitiu destacar, do acervo referente à prática de aleitamento 

materno, aqueles de cunho exploratório, buscando relacionar,dc ' 

forma empírica,esse fenômeno com os atributos do indivíduo,da 

população e do ambiente, nas comunidades estudadas. 

Na análise desses trabalhos empíricos foram lis 

tados todos os fatores que foram buscados pelos autores na 
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tentativa de reconhecer algum grau de. relação com a prática 

do aleitamento matern.o .• Nest~ listagem não foram incluidos fa 

tores referidos pela população alvo do estudo e nem alguns fa 

tores, l~mbrados pelo próprio autor ~ que pode~iam estar r ela -
cionados, mas não foram objeto especifico da investigação -ou, 

se o foram, não apareceram qe forma explícita de modo a se 

enquadral;", com segurança, no rol dos fatores listados.' Esta· 

exclusão levou em conta também a reduzida ocorrência desses 

fatos. 

Listados esses fatores, buscou-se dimensionar 

o número de vezes que cada uõlapareceu como variável -estudada 

nos referidos estudos. 

Esta medida de freqGência foi expressa pelo nú 

mero absoluto de vezes em que cada variável foi mencionada, 

considerando a produção científica selecionada em cada ano da 

série histórica de 41 anos (1945 a 1985). 

Não se utilizaram medidas de freqüência relati 

va, ao número de trabalhos produzidos ou ao número total de 

vezes em que cada variável apareceu, pelo fato de que a esco 

lha de qualquer dos procedimentos citados resultaria indife 

rente para o objetivo deste estudo, ou seja, o de. obter ape 

nas um ordenamento da importância de cada uma no conjunto das 

preocupações demonstradas pelos vário~ autores. Deve-se lem 

brar ainda que na maioria das vezes um mesmo trabalho· investi 

ga mais de uma variável,fa~endo com que o número de variáveis 

arroladas ~a produção científica de um determinado ano seja 
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muito superior ao número de trabalhos publicados ~le ano. 

Assim a soma dos trabalhos não representa a totalidade das 

vezes em que cada variável foi mencionada. Por outro lado,não 

faz sentido buscar a freqÜência relati·va -de uma -variável em 

relação aó total de vezes que ela aparece na série histórica, 

já que o número de trabalhos publicados ao longo do período 

apresenta grandes flutuações . Dessa forma a chance de uma va 

riãvel aparecer em determinada êpoca vai -estar influenciada 

pela força da produção científica registrada naquela época, 

fator este que não pode ser ponderado no simples cálculo de 
.... frequencia relativa, em termos percentuais. 

O número de vezes em que cad-a variável apareceu 

nos estudos da produção anual foi agrupado ·por períodos de 

cinco ·anos. A escolha desse período foi arbitrária, levando

se em consideração a maior .facilidade na exposição dos resul 

tados bem como no agrupamento de períodos maiores, quando ne 

cessãrios. o último per!odo, 1980 a 1985, resultou na somatõ 

ria de seis anos,· o que não comprometeu o tipo de análise a 

que se propôs. 

A listagem original das variáveis ou fatores~ 

cionados foi agrupada por •categorias" expressas no quadro g~ 

ral (anexo 2) pelos sub-grupos: "biológicos", "sociais", "té~ 

nicos•, "da organização dos serviços de saúde" e "psicológi 

cos•. ·o uso de aspas nessas categorias foi proposital para 

preservar a idiia de artificialidade inerente ãs pr5prias va 

riáveis e obviamente ãs tentativas de agrupamento por categ2 

rias. Assim, estes agrupamentos devem ser considerados como 
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artif!cio didático, respeitando a maior ou menor afinidade en 

tre as variáveis, usualmente reconhecidas na literatura cien 

t{fica e freqUentemente utilizadas pelos autores dos traba

lhos, objeto de análise deste estudo. O significado dessas va 

r~~veis e principalmente,dessas •categorias• de variáveis ou 

fatores será discutido no momento oportuno. 

Dentro de cada uma dessas •categorias• procede~ 

-se ao ordenamento ~os fatores pelos valo~s decrescentes do 

número de vezes em que eles foram mencionados, considerando-se 
l 

os ·valores totais acumulados no conjunto da série histórica. 

Posteriormente, obteve-se desses ordenamentos parciais, um se 

gundo prdenamento de fatores, não respeitando as •categorias• 

ou sub-grupos, o que resultou no rol dos dez fatores mais men 

cionados em toda a produção cient!fica analisada. Esta clas

sificação serviu de parâmetro para a comparação, em dois mo 
. 

mantos da série histórica, da ordem de importância com que ca 

da fator foi considerado. Evidentemente, nos períodos escolhi 

dos para esse segundo passo, ou seja, os anos 50 (1950 a 1959) 

e o período mais recente (1975 a 1985), o ordenamento dos fa 

tores respeitou a sua freqüência em cada periodo considerado. 

Esse procedimento visou apreender mudanças na orientação que 

se imprimiu na busca de fatores relacionados à prática doawd 

tamento materno, em momentos históricos distintos, particula~ 

mente no que se refere ao tratamento do Social. Este ordena 

menta em períodos determinados restri~giu-se ao rol dos cinco 

primeiros colocados, visto que a partir dai, os números, ou 

se tornariam inexpressivos (anos 50), ou se repetiriam, de mo 

do a dificultar o reconhecimento de uma ordem de importância. 
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De qualquer forma, o conjunto considerado, dos cinco mais fre 

~entes, pareceu suficiente para a análise pretendida. 

Finalmente, é importante ressaltar que os valo 

res utilizados nesse ordenamento de fatores, nao se referem 

ao número de vezes em que se estabeleceu uma associação verd~ 

deira entre cada fator e a prática do aleitamento materno. 

Eles traduzem tão somente o número de vezes que cada variável 

foi utilizada na busca de uma explicação causal. Assim, este 

estudo se baseou numa revisão ordenada da informação disponi 

vel, indiferente à validade empírica das variáveis arroladas. 
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4. OS ~FATORES SOCIAIS" DA PRATICA DO ALEITAMENTO MATERNO 

O levantamento dos trabalhos indexados na "Nu 

~on Ab~tkaet4 dnd R~v~~w~~ no período de 1945 a 1985 re 

sultou em 4.100 títulos de artigos, assim distribuídos: 1.261 

(31%) classificados na categoria 1 (aleitamento rnaterno),2.259 

(55%) na categoria 2 (outros) e 580 (14%) na categoria 3 (não 

classificados). Dos 1261 pertencentes à categoria 1, 812 (64%) 

se referem à prática de aleitamento materno. 

-
A distribuição anual desses valores, bem comp 

as médias móveis de três -anos, utilizadas no estudo do compoE 

tamento da produção científica constam do anexo 1. A represe~ 

tação gráfica dos valores está expressa na figura 2. · Nessa 

qurva estão representados os valores referentes à produção 

total de artigos sobre nutrição infantil, destacando~se,dest~ 

a pródução sobre aleitamento materno tdto ~~n~u e,desta, a 

produção sobre prática de aleitamento materno·. 

Observa-se, inicialmente, uma tendência sempre 

crescente no volume da produção científica em nutrição infan 

til, desde 1945 até os dias atuais, com oscilações. O perfil 

sinuoso dessa curva é claramente ascendente na medida em que 

qualquer período de menor produção registra valores superi~ 

res aos períodos anteriores que apresentaram comportamento se 

melhante. 

Quando se observa o comportamento da prod~ re 
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ferente ao aleitamento materno, tanto no seu sentido mais am 

plo,quanto especificamente relacionado à prática de aleitamen 

to, percebe-se claramente que a curva registra três momentos 

distintos na série histórica. Pode-se dizer que,no período de 

1945 a 1960,a produção científica sobre aleitamento materno 

se faz sempre presente e apresenta um comportamento levemente 

ascendente, acompanhando, até certo ponto, o crescimento da 

produção científica em nutrição infantil. 

A partir de 1960, até por volta de 1974, ocorre 

uma dissociação no comportamento das curvas. Enquanto a prod~ 

çao de trabalhos sobre a nutrição infantil segue seu rumo as 

cendente, a produção em aleitamento materno desce para um pa 

tamar próximo daquele dos anos 40 e se mantém ao redor dele 

até cerca de 1974. 

A partir de 1975 ocorre uma inflexão no compoE 

tamento da produção em aleitamento materno, de tal forma que 

esta volta a acompanhar, agora de forma mais regular, o cres 

cimento, com oscilações, da produção em nutrição infantil. Com 

parando-se esses dois momentos em que ocorre certo paraleli~ 

mo entre as curvas, ou seja, os dois períodos de ascensão co~ 

comitante (1945 a 1959 e 1975 a 1985) , observa-se que a incl~ 

nação desses segmentos e distinta, uma vez que a velocidadede 

crescimento da produção científica no último período conside

rado é bem maior do que no primeiro. 

Pelos dados apresentados é lícito admitir que a 

preocupaçao com o aleitamento materno, no contexto da prod~ 
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çao científica em nutrição infantil se apresentou, no período 

considerado, com intensidades diferentes, traduzidas pelos pi 

cos assinalados na figura 2, nos anos de 1959 e 1983 (valores 

de médias móveis, respectivamente, de 195a', 1959, 1960 e 1982, 

1983, 1984) • 

Em termos numéricos,isto pode ser visto clara 

mente quando comparamos o crescimento proporcional dos valo 

res atingidos no último pico em relação ao primeiro, em· cada 

uma das categorias (nutrição infantil, aleitamento materno e 

prática de aleitamento materno),como pode ser visto na tabela 

1. 

"rabe1a 1 

Valor da produção científica*, em dois momentos 

de pico e razão de proporcionalidade, 

categorias. 

Categorias 

Nutrição 
infantil 

Aleit:anento 
matemo 

Prática de 
aleitarcento 
matexno 

Período A 
1958 a 1960 

75,0 

25,7 

15,0 

* Média móvel dos 3 anos 

Período B 
1982 a 1984 

243,7 

107,0 

72,3 

segundo 

Razão de B/A 

3,2 X 

4,2 X 

4,8 X 

Comparando-se o crescimento da produção cientí 
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fica em aleitamento materno e,mais especificamente em prática 

de aleitamento materno com o crescimento da produção científi 

ca em nutrição infantil, nos dois momentos considerados, peE 

cebe-se que houve um incremento em termos absolutos e também 

relativos. Assim, no período estudado, enquanto a produção cien 

tífica em nutrição infantil cresceu cerca de 3 vezes, a prod~ 

ção científica em aleitamento materno cresceu cerca de 4 vezes 

e em prática de aleitamento cresceu cerca de 5 vezes. Isto po 

de ser traduzido como um aumento da preocupaçao com o aleita 

mento materno no conjunto da preocupação com a nutrição infan 

til nos dois momentos considerados. 

Esse comportamento pode ser melhor visualizado 

quando se estuda, na série histórica, a participação da prod~ 

çao em aleitamento materno em relação a produção em nutrição 

·infantil em termos percentuais. 

Essa tendência poderia ser mostrada, tanto con 

siderando aleitamento materno ~ato ~en~u quanto à prática de 

aleitamento materno já que, como foi visto, as duas séries de 

valores apresentam grande semelhança de comportamento. Entre 

tanto, ainda que a produção científica sobre o leite humano, 

em particular, traduza sempre uma preocupaçao com a questão 

do aleitamento materno, parte desta produção pode refletir ou 

tra ordem de preocupação, qual seja, com aspectos relaciona 

dos à reprodutibilidade de alimentos infantis alternativos, e 

nao necessariamente os aspectos relacionados à prática de ale~ 

tamento em si. Como este estudo busca, em última análise,ide~ 

tificar os fatores sociais relacionados à prática de aleita 
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mente (incidência, duração, declínio, etc.), optou-se por in 

vestigar, ao longo da série histórica, a importância relativa 

da produção .científica em prática de aleitamento materno. O 

comportamento observado pode ser visto na figura 3. 

Essa curva mostra mais claramente o significado 

da produção científica sobre a prática de aleitamento mater 

no, situando melhor os períodos em que ela teve maior expres

são no conjunto da produção em nutrição infantil, quais sejam, 

a década de 1950, mais precisamente entre 1952 e 1959 e os 

dez últimos anos, a partir de 1975. 

Embora nao se disponha de elementos que permi 

tam aprofundar a análise dos fatores que estejam relacionados 

a esse aumento da importância da prática de aleitamento nos 

estudos de nutrição infantil, algumas observações merecem ser 

fei~as no sentido de contribuir para estudos posteriores . 

e de se esperar que durante os anos 50, período 

de reorganização econômica na Europa pós-guerra, a preocupa 

ção com a prática do aleitamento materno tenha se acentuado 

no conjunto da preocupação com a desnutrição infantil e a dis 

ponibilidade de alimentos. 

Além disso, essa preocupação com a questão da 

amamentação desloca-se, nessa década, .do âmbito dos próprios 

países onde estão situados os centros de pesquisa em nutrição 

humana, para os países "pobres", no bojo da política de expan 

são do capitalismo monopolista internacional. 
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~ interessante observar que no período de 1945 

a 1949, de 29 estudos abordando a prática de aleitamento ma 

terno, apenas 2 tem,como objeto de análise,populações de pai 

ses que se situam fora da Europa e da- América do Norte (ambos 

países africanos). 

Já na década de 50, de 107 estudos realiz~dos, 

26 (24,3%) tiveram lugar em países não desenvolvidos, princi-

palmente da Africa e Asia. 

Sob o ângulo do setor de alimentação, conforme ... 
o mencionado na introdução· do presente trabalho, nota-se sua 

inclusão na política econômica expansionista dos países cap~ 

talistas desenvolvidos, particularmente os Estados Ulldoo que, 

a partir de 1954, estreitaram mais :suas relações econômicas 

~am d~tos países. No início; observa-se a sua entrada na pr~ 

cura de novas fronteiras de mercados, via empréstimos, d~Ões 

ou ajuda alimentar aos povos sub-desenvolvidos. Na realidade, 

a ajuda alimentar servia tão-somente como instrumento econômi 

co e político. Por um lado, significava resolver o problemade 

escoamento dos excedentes da produção desse país e, portanto, 

buscar o alargamento de novos mercados e, por outro, de modo 

mais geral, consolidar a supremacia hegemônica norte-america

na sobre os demais países, inclusive dos "velhos•• países heg~ 

mônicos (Inglaterra, França, Holanda, etc.). E, como bem lem 

brou Ianni, referindo-se a este último aspecto, afirma: " 

Nesse sentido, foi necessário um envolvime nto mais ostensivo 

do governo norte-americano nos assuntos econômico-financeúos , 

políticos, militares e técnico-científicos das áreas subdesen 
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volvidas"1 (grifo nosso). 

Quanto à política de alimentação, a estratégia 

utilizada pelos Estados Unido~2 foi, como já se referi~ an 

tes, sob o manto da "ajuda" alimentar ou da venda de produtos 

alimentícios em moedas locais, facilitando, portanto, as na 

ções compradoras, segundo a Lei Pública 480 (PL-480), aprova

da pelo Congresso dos Estados Unidos. em 1954 3 (esta lei tor.

nou-se mais popular sob o título de Lei para os Alimentos da 

Paz). ~ssim são expressos os objetivos desta Lei: 

"Um ato para aumentar o Cõnsumo das mercadorias agrí 

colas norte-americanas nos países estrangeiros, para 

melhorar as relações externas dos Estados Unidos e 

para outros fins" 4 • 

Prosseguindo, esta foi, ainda, a tônica explíci 

ta no Congresso norte-americano: 

r 5 -regulamentar a venda de excedentes agr colas a "naçoes ami 

gas" com déficits alimentares, a serem pagos em sua própria 

moeda. 

aprovaçao de doações e ajudas contra fomes prementes para 

os pa!ses "amigos". 

Criada a necessidade do produto, consolida-se, 

porta nto, o mercado no setor a l imentício, e xigindo-se do país 

compra dor, não mais o pagamento em moe da local, mas e m dola r, 

acrescenta ndo-se , já ne sta fase, os juros f inanciados. Mais 
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tarde, abre-se o mercado para a expansao das agro-indústrias, 

criando-se cada vez mais um processo cumulativo de dependên-

cia econômica e financeira por parte desses países subdesen 

volvidos em relação aos capitalistas centrais. 

6 Em resumo, segundo George , "a ajuda alimentar 

é um meio para desenvolver mercados, favorecer a 

tria, dominar as decisões políticas dos governos necessitados 

e promover a política externa e os objetivos militares dos Es 

tados Unidos". 

-
I . 7 
ann~ , analisando o Brasil, em particular, ne~ 

se período, afirma que, a partir da segunda metade dessa déca 

da" ..• configura-se uma nova etapa nas relações Estados Uni 

dos-Brasil, qual seja, a da internacionalização da economia 

brasileira. Isto é, a estrutura do setor industrial tornou-se 

amplamente integrada à estrutura econômica mundial, por inteE 

médio das empresas multinacionais. Isto significa que as dec~ 

sões sobre a política de produção, comercialização, novos in 

vestimentos, etc., de muitas empresas deveram ser tomadas no 

exterior, ou em combinação com as decisões tomadas pelas ma 

trizes. No mesmo sentido, certas inovações de know-how e de 

modas (estilos, etc.) passaram a ser função direta ou indire-

ta das decisões tomadas pelas matrizes". Portanto, a ocorren 

cia da industrialização, no caso brasileiro, implicou na re 

formulação das relações de dependência, ampliando e 

dando a internacionalização da economia brasileira. 

aprofu!:!_ 

Observa-se, em suma, uma nova etapa dentro do 
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proce.sso de desenvolvimento capitalista internacional, um no 

vo padrão de acumulação, que caracteriza esse período, já sob 

a forma de capital produtivo. 

o inçremento, portanto, da produção de conheci 

menta no que se refere à alimentação da criança, no período 

mencionad9, pode estar relacionado com o quadro acima descri 

to. Acredita-se que todos esses aspectos apontados guardam re 

!ação com o incremento, exigindo-se, entretanto., um estudo 

,mais aprofundado, principalmente no que diz respeito a aten 

ção dos países capitalistas desenvolvidos, voltada aos países 

--africanos e apiáticos, em seus movimentos 9e libertação poli 

tica e econômica, para ter-se uma idéia mais clara do tipo de 

relação dos primeiros em relação aos últimos. Além disso, é 

necessário considerar, em cada país africano, asiático ou la 

tino-americano particular, ~ sua dinâmica histórica própria. 

No plano da saúde, é preciso assinalar um fato 

importante, qual seja, a centralização das normas de saúde 

através da O~ganização Mundial da Saúde (OMS) , fundada em 

1948, juntamente com uma série 9e outras organizações, que~ 

caram esta nova etapa de integração do capitalismo mundial, 

com o objetivo manifesto de ajudar os países do "Terceiro Mun 

do" a saírem da condição de subdesenvolvimento, mas 

mante-los sob a órbita do Ç~pitalismo Central. 

visando 

Neste sentido, em 1949, a OMS firma com a Org~ 

nização ~anamericana de Saúde (OPS), um acordo para desenvol 

ver um programa único de saúde na América Latina. A parte da 
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erradicaçao de certas doenças endêmicas - malária, poliomieli 

te e varíola ~ esse acordo teve como pr~ncipal resultado o en 

quadramento da medicina latino-americana no eixo "medicéil.ização 

-consumo- lucro", incrementando sistemas de saúde inadequ~ 

dos às necessidades das populações a que deveriam servir, mas 

entrosados com os interesses das indústrias farmacêuticas e 

1 . t~ . 8, 9 a ~men ~c~as . 

O fato é que nos anos 50 a indústria de leite 

em pó se expandiu enormemente, sobretudo nos países do "Ter 

ceiro Mundo", onde passou a atuar não só sobre o consu~o, mas -
diretamente sobre a produção do saber10 • Além de suprir os 

hospitais, ambulatórios e consultórios médicos com seus produ 

tos e sua publicidade -- à maneira de outros laboratórios far 

macêuticos --,a indústria de leite .em pó financia congressos, 

trabalhos e publicações científicas. 

A Nestlé, que no caso brasileiro, domina intei-

rarnente esse mercado, edita e distribui, entre obstetras, p~ 

diatras e bibliotecas das Faculdades de Medicina os "Anais 

Nestlé 11 
.,_ . 

utilizados, com frequencia, nos cursos medicas -,em 

que figuram artigos de médicos e outros profissionais de Saú 

de, assim como pesquisas, financiadas pela empresa. e respo~ 

sável, também pela publicação do 11Boletim de Informação., e da 

revista "Procedimentos", editados pela Soci~dade Brasileira 

de Pediatria. Orientando sua propaganda e seus produtos, se 

gundo as tendências dominantes na puericultura, a indústria 

do leite em pó e de outros alimentos infantis é, em grande~ 

11 te, responsável pela prática do desmame precoce . 
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Outro fato que merece ser considerado é que a 

Organização Mundial da saúde, em 1950, na sua 3~ Assembléia 

constitui um Comitê de Experts em Maternidade. 

Em 1952 surge o 19 Informe desse Comitê, onde a 

questão do aleitamento materno destaca-se no conjunto das re 

comendações para a saúde materno-infantil. Identifica uma re 

dução na prática de aleitamento materno em alguns países e re 

comenda que se "estude este problema em suas relações com as 

concepções e os costumes em vigor no seio da coletividade e 

se pesquise a influência que aquelas (incapacidade fisiológi-

ca e resistência psicológica das mães) possam exercer 

a criança rio curso dos seus primeiros anos de vida". 12 

sobre 

A partir da segunda metade da década de 70, co 

mo se observou no gráfico, houve um incremento, em proporçoes 

bem maiores que na década de 50, na produção de trabalhos re 

!acionados à alimentação infantil. Este assunto está relacio 

nado, provavelmente, a uma série de aspectos de distintos 

veis que serão esboçados aqui, também como possíveis hipót~ 

ses a serem investigadas com maior profundidade em estudos 

posteriores. 

Nesse período, caracteriza-se uma crise profun-

da do sistema capitalista a nível mundial, já sob a forma in 

ternacionalizante do sistema produtivo, culminando com a cri 

se econômica de 74-75, onde se combinaram a recessão e a in 

flação, e a crise de hegemonia internacional, o papel condu 

tor dos Estados Unidos sobre o conjunto do sistema capitalis-
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ta viu-se ameaçado pela ascensao do poder econômico dos paf 

- 13 ses europeus e do Japao 

Mas, antes de prosseguir desenvolvendo a descri 

çao do quadro geral deste período, é preciso retomar alguns 

fatos históricos ocorridos.nas décadas de 1950 e 60 a fim de 

visualizar com um pouco mais de clareza o período subseqÜente. 

O período que abrange a década de 1950 e a pr~ 

meira metade da década de 60, foi marcado pelo fortalecimento 

da hegemonia dos Estados Unidos dentro do bloco de países ca 

pitalistas que asseguraram a eles. urna superioridade militar 

e econômica tal,que pudessem ser o condutor político no mundo 

ocidental. 

M . 14 a1ra , analisando a questão da democratização 

dos países dependentes, assinalava os fatores que viabilizararn 

a hegemonia norte-americana, que podem ser assim resWIÚdos: a capa 

cidade dos Estados Unidos em estruturar alianças e blocos re 

gionais 15 o desenvolvimento econômico continuado; a identifi 

cação das concepções da classe. dominante com a opinião polít~ 

ca dos setores da sociedade civil e a identificação entre os 

interesses do bloco no poder e a percepção subjetiva dos seus 

próprios interesses, por parte dos segmentos da população; urna 

coordenação das posições estratégicas do mundo capitalista e, 

por fim, urna capacidade de contenção do avanço dos partidos 

comunistas nos principais países do Ocidente, no contexto da 

doutrina da Segurança Nacional. 

E, conforme Maira aponta, é a partir da segunda 
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metade da década de 60, que esses mesmos fatores apontados 

ac~a foram ~justamente os que entraram em declínio ao despo~ 

tara crise no mundo capitalista ..• ". 

Dessa forma, a hegemonia dos Estados Unidos ap~ 

sentou~se neste período, dilulda frente aos demais países ca 

pitalistas centrais. De acordo com ·este autor, observa-se que 

" ••• o reforço do papel econômico da Alemanha Federal e do Ja 

pão e a perda de competividade idos bens produzidos pela indús 

tria norte-americana em setores produtivos estratégicos tem 

corrido paralelamente à diminuição da importância dos Estados 

Unidos ..... 16 

Um outro fator significativo da diluição do p~ 

- 17 .. d-der norte-americano e enfatizado, ainda por Maira : I enti-

ca importância, em seu campo, têm os processos pólítico-mili-

tares, onde se evidencia Um retrocesso na capacidade de con 

trole e represália por parte dos Estados Unidos, frente àque 

las forças que no mundo desafiam o predominiô de seus interes 

ses. ! dessa ótica que se deve fazer a análise da derrota nor 

te-americana no Vietnã e seu retrocesso estratégico em todo 

o Sudeste Asiático; bem como do afastamento dos novos Estados 

africanos das posições norte-americanas e da instauração de 

experiências socialistas em Angola, Moçambique, Benin, Guiná

Bissau, Madeqascar e Etiópia - precisamente nações até ontem 

anuladas em sua .expressão política própria e subordinadas aos 

interesses e posições norte-àmericanas, através de uma prole~ 

qada etapa da dominação colonial ou do predomínio de regimes 

imperiais como o de Hailé Selassié". 
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Evidentemente, a repercussao da crise do cap! 

talismo internacional a nível central, projetou-se sobre os 

países capitalistas periféricos, exigindo-se, portanto, medi 

das de reorganização e reacomodação distintos dos que vinham 

sendo seguidos, principalmente no que se refere a política ado 

tada em muitos países da Ásia, África e América Latina. 

Do ponto de vista da reorganização do sistema 

capitalista internacional, os países periféricos apresentavam 

uma situação favorável, dispondo de um campo fértil a atuação 

dos novos grupos de poder econômico ou dos próprios grupos 

norte-americanos e mesmo do interior desses países periféri 

cos. 

N d d d M . 18 " a ver a e, segun o a~ra , estes vêem a 

.região como uma zona natural de expansão de seu prestígjo e 

poder, numa complexa determinação estratégica que combina a 

busca da influência política, a conquista de novos mercados 

para sua produção manufatureira e para a obtenção de um novo 

equilíbrio no interior do mundo capitalista." 

Pelo ângulo dos países periféricos, essa situa 

çao apontada acima, se caracteriza por um quadro de instabil! 

dade maior da ordem econômica, política e social, onde coabi-

tam, por um lado, uma crise econômica manifestada pelos fan 

tasmas da recessão, inflação e endividamento externo, também 

como reflexo da crise econômica capitalista internacional, a 

situação de regimes de força, a expoliação da classe trabalha 

dora, a acentuação da pobreza e, por outro lado, a emergência 
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de movimentos sociais de luta de libertação nacional, das con 

dições de vida e de trabalho, a participação dos partidos p~ 

líticos de esquerda, etc. 

De qualquer modo, c9m a crise do capitalismo in 

ternacional, abrem-se fissuras no interior do sistema que es 

te, não consegue responder às exigências impostas pelo proce~ 

so de reprodução social, ou em outras palavras, ocorre uma 

maior incapacidade de reprodução do próprio sistema, e que 

vai se refletir no campo particular da saúde e alimentação, 

dos países periféricos. 

~ preciso, no entanto, fazer um ressalva: nao 

se pretendeu com este quadro acima, afirmar que a crise do se 

tor saúde seja reflexo direto da crise econômica dos países 

capitalistas periféricos, nem que estes útlimos sejam trans 

portados mecanicamente do sistema capitalista internacional. 

Cada um destes aspectos, apresentados em níveis distintos,co~. 

portam internamente uma dinâmica particular, uma autonomia r~ 

lativa, mas que no seu todo, são determinados e sobredetermi

nados pela sua estrutura mais ampla. 

Após essa consideração, retoma-se à discussão 

da questão da crise da saúde e alimentação nos países perif~ 

ricos, vistos agora, em níveis diferentes com sua especifici

dade própria. Nesse sentido, mencionar-se-ão alguns elementos 

anteriores que possam contextuar a forma como o setor saúde 

e alimentação vão ganhando terreno no conjunto das preocup~ 

ções das sociedades periféricas, em especial, na América Lati 
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na. O reconhecimento da saúde como um direito do cidadão e o 

dever do Estado de propiciá-la representou a tônica dos dis-

cursos oficiais dos organismos internacionais e do Estado e, 

para tanto, exigiam-se por parte destes, respostas em 

de atuação mais efetiva -

Nesse período, a Organização Mundial de 

forma 

Saúde 

ressalta em seus disc·ursos, o valor da participação da comuni 
19 dade, para a· resolução de seus problemas • 

As Nações Unidas expressaram "a convicção de 

-que o desenvolvimento da comunidade representa um instrumento 

valioso e eficaz para atingir o desenvolvimento econômico e 

social"20 , salientando a cooperação entre os diversos segmen-

tos da comunidade e, desta,como um todo, com o Estado na solu 

çao dos problemas sociais. 

Os Estados Unidos, por exemplo, ack>tam uma estra 

tégia para diminuir as tensões sociais originadas· pelos *' n~-

veis de probreza atingidos pelos segmentos sociàis "marginali 

zados" - negros, latinos, etc. - , segundo o mesmo postulérlo. 

21 A propósito, Donnangelo refere-se a Medicina 

Comunitária como estratégia de prestação de serviços à popul~ 

ção com o objetivo de "ocupar espaços deixad~s pelo processo 

de medicalização, em particular nas sociedades cuja estrutura 

de produção de serviços médicos se torna problemática em ter 

mos da capacidade para estender ou sustent ar os níveis por 

eles atingidos." 
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Além desse aspecto, surge a idéia de planej~ 

mento econômico como instrumento destinado a racionalizar o 

processo de mudança social. Neste sentido, Braga e Goes de 

22 Paula colocam: 

" a questão da atenção a saúde nos países subdesen 

volvidos, a idéia do planejamento teve uma influência 

poderosa. Os desenvolvimentos científicos e tecnológ! 

cos do pós-guerra tinham aumentado em muito a eficiên 

cia e a eficácia das ações de cuidados à saúde, tor 

nando-nos capazes de influenciar o comportamento das -
variáveis econômicas e sociais. Ao mesmo tempo o 

volume de recursos que de maneira crescente as açoes 

de saúde passariam a comandar levaria a que este se 

tor fosse assumindo, cada vez mais, uma considerável 

importância econômica em si mesmo. Impunha-se a neces 

sidade de coordená-lo e controlá-lo. 

Os autores vao mais longe, ao acrescentar: " 

a magnitude e as características dos problemas de saúde nos 

países subdesenvolvidos, que apresentavam grandes diferenças 

em relação aos países mais ricos, a despeito da existência de 

conhecimentos e técnicas capazes de resolvê-los, levou a que 

se pensasse então que sua solução dependia essencialmente da 

utilização dos meios adequados, em volume suficiente. O plan~ 

jamento aparece, então, como uma dessas técnicas, a outro ní 

vel, cuja utilização poderia levar não só à solução dos pr~ 

blemas de saúde, como, através desta, ao almejado desenvolvi-

mento econômico." 
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. 
Para tanto, sucederam-se eventos de caráter in 

ternacional e interamericano, em que compromissos foram assu 

midos pelos países membros: Punta del Este (1961), I Reunião 

Especial de Ministros da Saúde das Américas (1963) , II Reu-

nião Especial de Ministros da Saúde das Américas (1968) , III 

Reunião Especial de Ministros da Saúde das Américas (1972) e, 

finalmente, Alma/Ata (1978). 

A reunião de Alma/Ata, com o propósito de viab~ 

lizar o lema "saúde para todos no ano 2.000", propõe, como e~ 

tratégia a atenção primária de saúde, mediante a "participação -
comunitária e individual no planejamento, na organização, na 

t 1 ,23 operaçao e no con ro e ... 

A questão da prioridade da assistência consti 

tui um dos pilares do planejamento em saúde em países perif~ 

ricos, justificada pela insuficiência de recursos para enfren 

tar todos os problemas diagnosticados. Neste contexto, o gr~ 

po Materno-infantil surge como alternativa de solução, sob a 

forma de programa, diante da crise que se verifica nesse se 

tor. 

24 Marques , referindo-se ao Programa Materno-In-

fantil, comenta que este "surge como o INSTRUMENTO que perm~ 

tirá a intervenção, introduzindo a questão do planejamento na 

área", embora, Jelliffe25 tenha assinalado que "a atenção aos 

problemas da nutrição infantil nas regiões em desenvolvimento 

começou a ser prestada ao final da segunda guerra mundial, e 

só tomou impulso na última década:"' 
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A questão da priorização nao se esgota na elei 

çao de um grupo - no caso, materno-infantil -, mas SEi' expre.ê_ 

sa em todo seu desdobramento, mesmo no interior desse grupo, 

sob a forma de seleção dos grupos de risco. 

26 
Segundo Marques " Procura-se, então, deli 

mitar dentro do contingente prioritário (o grupo materno-infan 

til), o mais prioritário, que se identifica por adjetivações 

vagas do tipo "o grupo mais pobre"; "o grupo mais carente", 

"o grupo de população marginalizada", transformando o sentido 

individual do conceito de risco em um sentido genérico, que -
fundamentalmente identifica uma classe social". 

A abordagem de risco, utilizada como critério 

para o planejamento em saúde, serviu nao apenas para identi-

.ficar os grupos prioritáriós, mas conduziu, também, a inter 

venção junto a tais grupos na direção do planejamento fami-

1
. 27 J.ar. 

Com efeito, a título de ilustração, os Informes 

dos Comitês de Experts em Saúde Materno-Infantil, da Organiz~ 

çao Mundial de Saúde
28

, desde 1957, incluem o planejamento fa 

miliar como uma das medidas para "salvaguardar a saúde das mu 

lheres durante sua vida reprodutiva". Assim é que, no 39 In 

forme (1961), o Comitê de Experts em Higiene Materno-Infantil 

coloca: 

" As condições adversas do meio sao de distinta na 

tureza e gravidade segundo os lugares, porém compree!:!_ 



de uma série de fatores desfavoráveis que podem ser 

nocivos para a saúde e o estado geral da maes, como 

a desnutriçio, as infecções, a fadiga, o trabalho 

excessivo, a insalubridade de moradia, as que ign~ 

ram os sintomas das complicações obstétricas, as 

gestações repetidas e freqUentes, têm numerosos pr~ 

blemas familiares, apenas conhecem rudimentos de sa 

neamento e de higiene, carecem de instruções e se 

preocupam muito pouco de si mesmas~"' (grifos nossos) 
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Em 1969, o Comitê de Experts da OMS em Higiene 

Materno Infantil, sob a temática "Organização e Administração 

dos Serviços de Higiene Materno-Infantil", explicita: 

"Este Comitê reconhece também o planejamento fami 

liar como um elemento importante da atividade dos 

serviços sanitários básicos em especial os de HMI e 

que desempenha um papel indiscutível para o desen 

volvimento social e econômico." (grifos nossos) 

No campo da produção de conhecimentos em sau-

de, particularmente no que se refere as bibliografias Latino-

h . - . 1' d - ~d 2 9 Americanas so re C~enc~as Sociais ap ~ca as a Sau e , como 

já se observou anteriormente na introdução deste trabalho, v~ 

rifioa-se que do total de publicações no período compreendido 

entre 1950 e 1979, 61,5% delas, se deu a partir de 1970. Es 

te comportamento está muito próximo do resultado encontrado 

neste estudo, no qual a produção de publicações em nutrição 

infantil revelou um incremento muito acentuado, no mesmo p~ 

ríodo mencionado. 
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30 
Nesse mesmo trabalho, Nunes observou que ao 

final de 60 e início de 70, vários estudos foram realizaOCs em 

diferentes países abordando a questão da morbi-mortalidade in 

fantil, mostrando a relação da doença e da morte com variá 

veis, tais como a renda, a alimentação, o saneamento, a educa 

ção, atenção médica, etc. Tais estudos "trouxeram importantes 

contribuições, revelando a situação precária de algums segme~ 

tos da população, as enormes diferenças entre distintos gr~ 

pos ocupacionais, e levando a um acúmulo de informações que 

puderam ser retomadas posteriormente", servindo como dados de 

grande importância para diagnósticos e planejamento em saúde. 

--
Continuando a análise da produção de conhecime~ 

to, o autor, referindo-se a sub-categoria Nutrição, Desenvol

vimento e crescimento, relacionada ã morbi-mortalidade infan 

til, observou uma quantidade de trabalhos ao redor de 24% do 

total da categoria. 

Diante desse quadro, faz sentido pensar que o 

aumento da produção científica verificado na área do aleita 

mento materno nos anos subseqllentes se deu como decorrência, 

também, dos diagnósticos realizados, em que o aleitamento ma 

terno passa a ser estudado, com maior intensidade, dentro de 

uma preocupação pragmática, ou seja, como uma das possíveis 

respostas aos problemas identificados anteriormente. 

Conhecido o comportamento do volume da produção 

científica sobre aleitamento materno e o papel que jogou a 

preocupação com a prática desse aleitamento ao longo dos anos, 
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cabe investigar o peso e a qualidade das variáveis arroladas, 

bem como o seu significado, nas tentativas de identificar 

quais fatores poderiam definir o perfil dessa priíl:lca. 

As observações a seguir se referem a análise dos 

trabalhos empíricos que abordaram a prática do aleitamento m~ 

terno, conforme foi referido na descrição da metodologia uti 

lizada neste estudo. 

Dos 812 trabalhos referentes à prática do alei-

tamento materno, 294 (36%) se caracterizam como estudos ~ 

emp~ -ricos, buscando relacionar esse fenômeno com um grande número 

de fatores da mais diversa. ordem de complexidade e com fre 

qÜências muito variáveis. Foram listados, neste estudo, 48 fa 

tores, desde aqueles bem definidos, como atributos biológicos 

do indivíduo (idade, sexo, altura, etc.), passando por aqu~ 

les de maior complexidade na sua mensuração, isolamento de va 

riáveis no conjunto das inter-relações que caracterizam o lu 

gar social dos indivíduos na população, como nível sócio-eco-

nômico, trabalho da mulher, distribuição urbano-rural, até 

aqueles referentes à forma como a sociedade se organiza no 

que diz respeito à oferta e demanda de serviços de saúde. 

A listagem geral desses fatores e o número de 

vezes que aparecem nos estudos sobre a prática do aleitamento 

materno estão expressos no quadro constante do anexo 2. 

O agrupamento em "categorias", como já foi men 

cionado, refere-se principalmente à visão dos autores ao ele 
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ger e agrupar esses fatores. 

O primeiro fato que chama a atenção é a grande 

individualização de variáveis que, seguramente, podem estar 

inter-ligadas na sua relação com o objeto de estudo, prática 

do aleitamento materno. Para citar .:;.pena,; os mais freqÜentes, 

entre os fatores ditos "biológicos" - idade, paridade e con 

dições de saúde da mãe , parecem tratar-se de variáveis com 

alto grau de inter-dependência para merecerem tratamento indi 

vidual. Este fato se torna mais sensível com relação aos fato 

res ditos "sociais" já que dificilmente o nível sócio-econômi 

co, o nível educacional da mae, a inserção da família no con 

texto urbano ou rural ou o trabalho da mulher, podem ser vis 

tos independentemente, com pesos específicos e mensuráveis na 

definição do evento aleitamento materno. A comparação de fato 

res·inter-"categorias" acirra essa contradição quando se pr!::. 

tende analisar dois fatores quaisquer isoladamente, como par:!:_ 

dade e nível sócio-econômico, uma vez que estes se apresentam, 

na realidade, com alto grau de interdependência. 

Outro fato que chama a atenção é que os fatores 

constantes dessa lista sugerem a idéia de um efeito de supe~ 

posição, onde fatores das mais diversas ordens pudessem ser 

encarados como atributos da mãe. Assim, dos 48 fatores cita 

dos, cerca de 30 se referem a características "da mãe". o me 

nor número desses fatores pretende contemplar toda a complex:!:_ 

dade do universo da mulher, no que diz respeito ao filho, ao 

pai, à família, à habitação, ou à sociedade como um todo. 

Em que pesem essas considerações, procurou-se 
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reconhecer um ordenamento entre esses fatores,de modo a carac 

terizar a sua constância ao longo da produção de conhecimento 

sobre a prática do aleitamento materno nestes 41 anos. 

Considerando os 10 fatores que apareceram com 

maior freqÜência nesses estudos, obtém-se a seguinte listagem 

por ordem de importância: 

Fator N9 de vezes "Categoria" 

l. Nível sócio econômico 90 Social 

2. Nível educacional da mãe - Social 63 

3. Idade da mãe 54 Bio],.Õgico 

4. Distribuição urbano/rural 48 social 

5. Paridade 46 Biológico 

6. Trabalho da mulher 39 Social 

7. Renda ou atitude da ma e 27 Social/Ps!_ 
co lógico 

8. Início da 1~ mamada 17 Técnico 

9. Introdução de suplemento ali 

mental 16 Técnico 

10. Ocupação do pai ou condições 

de saúde da ma e 15 Social/BiQ: 
lógico 

Esse quadro geral mostra que os fatores ditos 

"sociais" estiveram mais presentes na preocupação dos autores 

na busca de fatores relacionados à prática do aleitamento ma 

terno. 

Entretanto, considerando-se a distribuição do 
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volume da série histórica, observou-se anteriormente que ela 

apresenta dois momentos de maior significância, quais sejam a 

década de 1950 e os onze Últimos anos, de 1975 a 1985. Dado o 

volume relativo de trabalhos nesses dois momentos, julgou-se 

oportuno elegê-los para avaliação da .ordem de importância dos 

fatores investigados em dois momentos diferentes, já que a 

classificação geral apontada há pouco deve estar fortemente 

influenciada pelo acúmulo de publicações nos anos mais recen 

tes. 

Assim, um ordenamento dos fatores dentro de ca 

da um dos períodos considerad;s fornece as seguintes lista 

gens por ordem de importância: 

Período de 1950 a 1959 Período de 1975 a 1985 

1. Paridade ou nível sócio- 1. Nível educacional da mae . 
econômico 

2. Condições de saúde da mãe 2. Nível sôcio~econômico 

3. Idade da mãe 3. Distribuição urbano-rural 

4. Problemas específicos da 4. Idade da mãe 

mama 

5. Trabalho da mulher ou con 5. Trabalho da mulher 

dições adversas da casa 

Comparando-se os resultados encontrados nos dois 

períodos de maior produção de conhecimento sobre a prática do 

aleitamento materno -- 1950 a 1959 e 1975 a 1985, em relação 

às variáveis mais arroladas nos estudos, verificam-se dois 
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perfis distintos, que revelam claramente as tendências dom i 

nantes na análise dos problemas de saúde nos dois momentos. 

No primeiro período, correspondente a 1950/1959, 

encontra-se, nos movimentos de Medicina Preventiva e de Medi-

cina Integral, a tentativa de integração do social aos estu 

dos de saúde, com vistas a recuperar a totalidade bio-psico-

social dos indivíduos. Apesar dessa consciência, o instrumen 

tal metodológico empregado na saúde é o das ciências biológ! 

cas, quer para análise de variáveis de natureza clÍnica, quer 

de natureza social ou psicológica. 

Apoiado no modelo de multicausalidade do proce~ 

so saúde-doença, tendo MacMahon como um dos mais expressivos 

teóricos da época, parte do princípio de que "é impossível c2 

nhecer globalmente a realidade, de vez que ela não pode ser 

. 31 
apreendida em sua totalidade" , considera que a causa da 

doença não é única, ,mas que ela coexiste com várias outras, 

que fazem parte da chamada "rede de causalidade"; assim, na 

busca de uma multiplicidade de relações causais de fenômenos 

empíricos, serve-se do critério estatístico para estabelecer 

as relações causais. 

Tomando a doença como resultado da interação de 

três fatores biológicos -- o hospedeiro, o agente e o ambien 

te-, cada qual com seus mecanismos dinâmicos de adaptação,es 

ta abordagem não hierarquiza os três fatores, os quais, apr~ 

sentam, assim, o mesmo potencial de ação causal. Reconhece, 

ainda, a "interação mecânica de inúmeros fatores "equivale!:!_ 
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tes", independente de sua natureza" 32 . 

Dentro dessa linha de análise, o "social" é um 

dos elementos que compoem o ambiente e não participa como me 

canismo de explicação, mas, antes, é referido, ou como cará 

ter dos indivíduos, ou como pano de fundo do modelo (atrib~ 

tos), conforme já foi mencionado anteriormente. 

Nesse quadro, a população que se pretende conh~ 

cer, apresenta-se nada mais do que um conglomerado homogêneo, 

em que as diferenças se reduzem a variações secundárias, fun 

damentalmente de caráter biológico- sexo, idade, paridade -, 

ou de outras variações de caráter quantitativo, individual-

ocupação, salário, nível sócio-econômico. 

Diante disso., quando se consideram os resulta 

dos encontrados no estudo, em relação a esse período, embora 

apareçam variáveis de. natureza social, ocupando, inclusive, a 

primeira posição na classificação, juntamente com outr~, de 

natureza biológica, as mesmas são referidas como atributos in 

dividuais, da mesma forma que as outras, dentro de uma visão 

fragmentária, biologicista. Em suma, o social é reduzido a 

uma somatória de características dos indivíduos, desfigurando 

sua natureza. 

De outro lado, importante e necessária se torna 

a discussão da propriedade do enquadramento de variáveis em 

"biológicas", "psicológicas" ou "sociais", porém esta e uma 

questão complexa e ainda não resolvida no campo do conhecimen 
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to em saúde, que merece investigações e .estudos mais aprofu!:!_ 

dados. Entretanto, a título de ilustração, a partir dos resu! 

tados do. presente trabalho, levantam-se algumas questões,tais 

como: 

l. O quanto é possível isolar as variáveis "biológicas" - p~ 

ridade, idade, condições de saúde da mãe - da variável 

"social" - nível sócio-econômico? Em outros termos, o 

quanto o nível sócio-econômico pode estar determinando o 

comportamento da mulher em relação à paridade, idade de 

ter filhos, assim como as suas próprias condições de sau--
de? 

2. Que instrumental metodológico seria apropriado para reter 

a especificidade da natureza das variáveis arroladas? 

Estas e outras questões poderiam estar sendo 

discutidas, porem, para o presente trabalho, ficam apenas le 

vantadas para posteriores investigações. 

No período compreendido entre 1975 e 1985, com 

relação aos resultados encontrados, referentes às variáveis 

mais arroladas nos estudos sobre a prática do aleitamento ma 

terno, verifica-se que, quatro, das cinco mais mencionadas, 

são indubitavelmente de natureza social - nível educacional 

da mãe, nível sócio-econômico, distribuição rural-urbano e 

trabalho da mulher - , mostrando a grande diferença com o qu~ 

dro anteriormente analisado, em que há nítida primazia de va 

riáveis biológicas. 
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A primeira vista, estes resultados poderiam le 

v ar a concJmsão de que, neste per Iodo, houve a incorporação 

definitiva do social, enquanto mecanismo de explicação da 

questão da prática do aleitamento materno, e não mais 

apêndice do biológico, atributo ou condição. 

como 

Todo o exposto poderia ter como um dos argumen

tos, o próprio movimento na produção do conhecimento sobre o 

processo saúde-doença no periodo em questão. O periodo 1975 -

1985 ê marcado pela emergência de uma nova vertente na aborda 

gem do social em saúde, face às limitações que a abordagem 

multicausal do processo saúde-doença apresenta, quando na ex 

plicação desse processo a nivel coletivo. Na América Latina, 

em particular, essa nova perspectiva, concretizada na Epid~ 

miologia Social, começa a ganhar espaço, na medida em que pa~ 

sa a explicitar a especificidade do social que, até então, vi 

nha sendo tratado como se fôra uma variável de natureza bioló 

gica. 

Contudo, apesar desse movimento de vanguarda,no 

que tange a análise dos problemas de saúde especificos, part! 

cularmente da questão da prática do aleitamento materno, ver! 

fica-se, ainda, a hegemonia do instrumental teórico-me~odoló

gico das ciências biológicas, na forma de abordagem multicau 

sal do processo saúde-doença, embora com algumas diferenças 

em relação ao primeiro periodo enfocado. 

Neste sentido, e necessário tentar situar, ain 

da que de forma superficial, os avanços ocorridos na produção 
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do conhecimento sobre o processo saúde-doença, de 1960 até os 

dias atuais, no interior da abordagem multicausal, que marcou 

profundamente os estudos sobre a prática do aleitamento mater 

no, de modo geral. 

Conforme já se referiu anteriormente, com o mo 

delo de análise multicausal, na década de 50, inicia-se uma 

trajetória dessa abordagem que perdura até os dias atuais. 

surge, com 

Na década de 60, dentro da Medicina Preventiva, 

33 Leavell & Clark , a concepção de história natu 

ral da doença, segundo a qual, "a doença é vista como um pr2 

cesso que depende das características do agente, do homem, e 

da resposta deste homem aos estímulos produzidos pela doença 

no seu ambiente externo ou interno. Desta forma, saúde e um 

estado relativo e dinâmico de equilíbrio, e doença é um pr2 

cesso de interação do homem frente aos estímulos patogênicos'. 

de Leavell & 

Analisando o papel do social no modelo original 

34 Clark, Arouca expressa-se com muita clareza e 

propriedade a respeito, quando afirma que" ... o social part~ 

cipa simultaneamente como fator causal, ligado ao hospedeiro 

e ao meio ambiente, funcionando em ambos como um conjunto de 

caracteres ligados ao indivíduo, como ".õ.ta.tu-6" econômico e so 

cial,· atitudes em relação ao sexo, etc., e instituições e es 

truturas sociais bem características qe determinados agrup!'!_ 

mentes, como família, comunidade"( .•. ) "na realidade, o que 

temos é urna nomeação do social, já que ele nao aparece como 

mecanismo explicativo, mas sim é simplesmente referido, ou co 
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mo um caráter dos indivíduos ou como um envoltório do modeld'. 

Este modelo, em relação ao anterior - rede de 

causalidade, mostra um avanço, na medida em que procura dar 

um sentido de processo, ainda que natural, explicitando a P2 

sição do social, ainda que atributo e, sobretudo, devido às 

preocupações pragmáticas inerentes à abordagem, que possibil~ 

taram abrir espaço para a questão da distribuição demográfica 

da saúde-doença, contribuindo para caminhar em direção ao re 

conhecimento de sua distribuição social. 35 

A ampliação d~modelo acima se verifica no mo 

mento seguinte, em que o mesmo se reveste da roupagem cienti 

ficista ecológica - e utiliza complementarmente alguns instru 

mentos de sociologia empírica, continuando, em essência, com 

os mesmos princípios precedentes. 36 

Continuando, Breilh chama a atenção para o cará 

ter ecológico da sociedade e do meio ambiente em que esta se 

desenvolve, mostrando que, ao converter as expressões ex ter 

nas ecológicas ou naturais em critério de explicação dos f e nô 

menos, faz desaparecer a determinação econômico-social dos 

mesmos. O social, parte do meio ambiente, portanto, naturali

zado, não se modifica substantivamente quanto ao pape l desem 

penhado na cadeia causal, em relação a variantes da abordagem 

multicausal anteriormente citadas. 

A abordagem ecológica proporcionou a ampliação 

das possibilidades explicativas, mediante a utilização de f er 
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ramentas operacionais da estatística e da lógica matemática, 

da demografia, da sociologia e da lógica formal, além de ou 

tras disciplinas, refinando e sofisticando as técnicas de in 

vestigação. Contribuiu, neste sentido, para aumentar a visibi 

lidade dos fenômenos, e, ao mesmo tempo, evidenciar as limita 

ções da abordagem multicausal para a explicação das questões 

de saúde, a nível coletivo. 

Diante do exposto, verifica-se que, a aparente 

incorporação do social como mecanismo explicativo, nos estu 

dos levantados sobre a prática do aleitamento materno, no p~ 

ríodo de 1975-1985, quando desnudado, reduz-se, em seu conju~ 

to, ao mesmo social fragmentado, subsidiário da dimensão bio 

lógica, atributo dos indivíduos. 

Faz-se necessário, neste momento, fazer uma ana 

lise mais geral dos estudos da prática do aleitamento 'mater

no, tentanto identificar os avanços de processos cumulativos 

que se deram em torno do tratamento da natureza do social nes 

ta produção de conhecimentos. 

Identificar os avanços que ocorreram na área, 

implica em perceber a questão em níveis de explicação, dis

tintos de conhecimento. Para tanto, esta análise não seguirá 

uma seqnência cronológica, como até agora tem sido 

neste trabalho. 

descrito 

Estes níveis distintos serao abordados segundo 

trés categorias, quais sejam: 
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a) a utilização de levantamentos empíricos: 

b) a incorporação de teorias explicativas em torno dos levan-

tamentos empíricos; e, 

c) a utilização de teorias mais abrangentes, a da determina 

ção social. 

A utilização de levantamentos empíricos 

No primeiro nível, os estudos sobre a prática 

do aleitamento materno procuram identificar sua incidência e 

-duração. Nesses estudos buscou-se detectar tão somente a va 

riabilidade da freqllência sobre uma população estudada, a 

mãe, a responsável ou a criança, em uma área determinada. Den 

tre estes, destacam-se os trabalhos que procuram apontar as 

tendências da prática do aleitamento materno em série histór.!_ 

ca. Num segundo momento, dentro da primeira categoria, obser-

va-se a incorporação do social e do psicológico, relacionados 

à incidência e duração. 

Como já se referiu antes neste trabalho, o 

".6.ta..tu.6 :• sócio-econômico, ou o nível sócio-econômico, é iden 

tificado basicamente pelos indicadores sociais de educação, 

ocupaçao ou renda, tratados isoladamente, ou múltiplos indica 

dores combinados. 

A título .. de ilustração, c i ta-se o trabalho de 

Hirschman37 , "Tendências no aleitamento materno entre as 

mulheres americanas" - como forma de visualizar concretamente 

este tipo de linha de pesquisa. 
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Esta linha de estudos permite classificar a p~ 

pulação, segundo os atributos ("características"), dando ap~ 

nas uma idéia de estratos sociais. O próprio autor deste tra 

balho reconhece a dificuldade de se analisar, a partir desses 

dados apresentados, a relação existente entre os fatores so 

ciais e culturais e a prática do aleitamento materno. 

Gurvitch38 , referindo-se à análise de Sorokin, 

questiona sobre a validade de se utilizar apenas uma variável 

social para a definição das classes sociais: " •.• A profissão, 

o ofício, diz ele (referindo-se a Sorokin), é um laço unifun

cional, enquanto a classe implica uma série de funções: ela é 

multifuncional ... ". O autor, continuando em sua análise, afiE_ 

ma: " ... De qualquer modo, reduzir a classe a uma profissão 

ou a certa profissões, é substituir a multifuncionalidade p~ 

la unifuncionalidade, e, assim, empobrecer consideravalmente 

a realidade social da classe". Na realidade, Gurvitch quer 

deixar claro que a profissão, no caso mencionado, não chega a 

representar nem unifuncionalidade e nem multifuncionalidade, 

tratando-se, sim, de uma suprafuncionalidade, que implica,poE_ 

tanto, não atribuir determinada característica ou a somatória 

deste como sendo a classe social correspondente, mostrando que 

o conceito de classe social é muito mais complexo do que ap~ 

renta ser. 

~ preciso fazer aqui uma distinção mais clara 

entre o conceito de estratificação social e o conceito de 

classe social, sob o ponto de vista marxista, para poder vi 

sualizar o significado de se utilizar um ou outro conceito.Em 
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geral, na literatura científica sobre a produção de conheci 

mentos da prática do aleitamento materno, utilizam-se indis 

tintamente os conceitos, como se fossem sinônimos. 

Tumin
39 

definiu a estratificação social como ''a 

disposição de qualquer grupo ou sociedade numa hierarquia de 

posições desiguais com relação a poder, propriedade, valoriza 

ção social (prestígio) e satisfação psicolSgica.'' 

40 Cueva , em seu trabalho sobre a concepçao de 

classes sociais aponta as principais limitações do conceito 

de estratificação social para a definição de classes sociais. 

Como ponto principal, assinala que" ... não se pode conceber 

a estrutura de classes nas simples diferenças de posições, ní 

vel educativo, prestígio, etc." 

.. 41 
Segundo Agu1ar , estratificação social "refe 

re-se ao estudo de estratos ou camadas sociais que se super 

poem, constituindo uma hierarquia. Esta, por sua vez, quer di 

zer um conjunto de pessoas que detêm o mesmo ".6:ta..tu..6" ou pos!_ 

çao social. O conceito de estratificação tem sido muito con 

troverso pela quantidade de significados que apresenta na li 

teratura sociolSgica, pois tem-se referido a estados, ordens, 

corporações, honra social, prestígio, estima, distribuição de 

renda e de deferência, características raciais, pureza de sa~ 

gue ou social, grau de educação, tipos de bens consumidos, t!_ 

pos de restrição ao consumo, religião, ideologia e materiali-

dade." (grifo nosso) 

A autora citou todos esses elementos para mos-
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trar a dificuldade em estabelecer um ordenamento social. Ap~ 

sar disso, tentou buscar duas linhas dentro deste rol: uma, 

referindo-se à repartição de pessoas na sociedade, de acordo 

com a divisão do trabalho e, a outra, significando as avalia 

ções sobre a posição que as pessoam detêm sobre si mesmas e 

sobre as demais (representações) . 

~ importante perceber que tais características 

refletem posições sociais distintas, tratando-se dos efeitos 

mais visíveis de determinadas estruturas de classe e nao de 

elementos fundadores de tais estruturas. 42 -
As pesquisas relativas à prática do aleitamento 

materno, em geral, dividem as "classes" em I, II, III, IV ou 

V, e utiliza, como critério, a quantidade de dinheiro que a 

.pessoa, ou a família possui ou recebe pelo salário. Este sis 

tema é arbitrário e tem implicações políticas e ideológicas 

significativas. 

Por exemplo, as diferenço.::: (ou semelhanças) en 

tre um metalúrgico especializado e um pequeno industrial, e 

possível que o primeiro perceba mais que o segundo; no entan 

to, este Último tem interesses muito diferentes dos do meta 

lúrgico - enquanto o industrial deseja que os salários, dimi 

nuam ou se elevem em patamares inferiores ao trabalho produz~ 

do pelo trabalhador, o metalúrgico, ao contrário, luta pela 

elevação de seu salário. O pequeno industrial busca acumular 

e reproduzir cada vez mais o seu capital, incluindo aí, a ex 

ploração de força de trabalho, enquanto o metalúrgico aspira 
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a eliminação da exploração sobre as classes trabalhadoras. 

Neste exemplo, descrito simplificadamente, pode 

-se notar que, a relação que se estabelece entre um e outro, 

nao é de caráter complementar, mas implica na sua oposição,no 

seu antagonismo. O conceito de estratificação social não é ca 

paz de apreender essa contradição. 

Um outro exemplo que ilustraria melhor a limit~ 

çao de se utilizar o conceito de estratificação social, refe

re-se à eleição do indicador-de ocupação (que tradicionalmen-

te é medida pelo nível de especialização) ou pelo 

social. 

prestígio 

~ o caso, por exemplo, de dois profissionais me 

dicos que, segundo o conceito de estratificação, estar~am deg 

tro de uma mesma camada social. Entretanto, se por hipótese, 

um deles for proprietário de uma empresa de medicina de grupo 

e o outro for assalariado, eles não poderiam ser categoriz~ 

dos numa mesma classe social. E, mesmo que se combinem outros 

indicadores, como renda, esta expressaria apenas graus 

renciais, indicados nominalmente, e não, as diferentes 

ções sociais em relação à produção. 

di f e 

pos~ 

Nesta linha, a hierarquização das variáveis so 

ciais mencionadas, implica tão somente em reconhecer uma desi 

gualdade social, relacionada ao maior ou menor nível sócio-

econômico, sem atribuir-lhe o significado essencial da nature 

za desta relação. No caso particular da produção do conheci 
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mento sobre a prática do aleitamento materno, em geral esta 

segue a mesma linha de abordagem da estratificação social. 

Esta forma de abordar a classe social, a partir 

de uma classificação lógico-formal, não apreende o emaranhado 

da rede de relações sociais que se dão no interior de uma so 

ciedade. 

Desse modo, a noçao de estratificação social ex 

pressa nos estudos relacionados tanto à prática do aleitamen 

to materno, como a quaisquer práticas sociais, partem do pre~ 

suposto de que a sociedade é um todo homogêneo, no interior 

do qual os indivíduos são colocados numa hierarquia que ex

pressa as diferenças de capacidade individual, do nível de 

renda, ocupação, educação, etc. 

43 Stavenhagen , distinguindo o conceito de estr~ 

tificação social do de classe social, mostra que o primeiro, 

constitui uma categoria descritiva, estática em relação a al 

guns aspectos da organização social e que pertencem à supere~ 

trutura em relação ao modo de produção, enquanto o segundo 

constitui categorias analíticas; " .•. Poder-se-ia dizer que 

são uma parte da estrutura social, com a qual têm relações 

precisas: seu estudo.conduz ao conhecimento das ordenações s~ 

ciais e dos dinamismos sociais. Permitem passar da descrição 

à explicação, no estudo das sociedades." ( ..• ) ''A classe so 

cial é também, e sobretudo, uma categoria histórica. Isto si9: 

nifica que as classes estão ligadas ao desenvolvimento da so 

ciedade" ( ... ) " ... não existem as classes consideradas isola 
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damente, senao enquanto sistemas de classes. As classes so 

existem umas, com referência às outras." 

Em linhas gerais, a noçao de estratificação, co 

mo já foi visto, pressupõe a homogeneização da sociedade, a 

hierarquização social dos indivíduos, a complementariedadedas 

camadas sociais, enquanto que o conceito de classes sociais, 

sob o ponto de vista marxista, privilegia, em sua análise, o 

antagonismo, a contradição, a relação social da produção, nu 

t . h' t~ . 44 ma perspec ~va ~s or~a. 

-Para tanto, exige-se analisar a estrutura de 

classes a partir da teoria geral de sociedade e da história, 

implicando, portanto, em estudar o modo de produção e a forma 

ção social concreta, que será retomada quando se analisará o 

terceiro nível de explicação, o da determinação social. 

Ainda no interior do primeiro nível de explica-

çao, identificando o avanço da produção de conhecimentos com 

relação ao tratamento do social nos estudos da prática do 

aleitamento materno, indicam-se as linhas de pesquisa volta 

das para atitudes, conhecimentos e comportamentos da popul~ 

çao objeto de estudo, ou do pessoal de saúde, de modo geral. 

Ressalta-se aqui o intenso trabalho de Cavalca~ 

t
.45 
~ , que analisou os conhecimentos, atitudes e práticas de 

pessoal de saúde sobre aleitamento materno, concluindo que: 

-"Faltam conhecimentos ao pessoal de saúde para que estimule, 

facilite e promova o aleitamento materno nas Unidades Sanitá-
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rias. os conhecimentos evidenciados em relação ao aleitamento 

materno natural são escassos, incompletos e inadequados; 

- Existem falsas crenças entre o pessoal de saúde, relaciona

das com a amamentação, que desfavorecem a adoção e continuida 

de do aleitamento materno; 

- Foram constatadas atitudes negativas referentes ao a~~ 

to materno em 49,4% dos profissionais e auxiliares que atuam 

diretamente com gestantes e mães nas unidades sanitárias; 

- O pessoal de saúde adota práticas prejudiciais ao aleitame~ 

to materno e não utiliza aquelas que visam a favorecê-lo; 

- A orientação ministrada pelos profissionais e auxiliares as 

nutrizes ê insuficiente, inconsciente e divergente; 

- ~ possível que a ausência de nutricionistas na equipe de 

saúde esteja contribuindo para a precária e inadequada orien

tação das nutrizes quanto à alimentação; 

- Cursos de graduação em medicina e enfermagem nao foram indi 

cados como fonte principal de conhecimentos sobre aleitamento 

materno; 

- O pessoal de saúde nao está motivado nem preparado para as 

sumir suas responsabilidades educativas na área de incentivo 

ao aleitamento materno e, 

- Há a necessidade urgente e imperiosa de desenvolvimento de 

programas de educação dirigidos ao pessoal de saúde de todas 

as categorias, antecedendo sua participação em atitudes de es 

tímulo ao aleitamento." 
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Este trabalho expressa bem o propósito de iden 

tificar a incorporação dessa linha de pesquisa na produção de 

conhecimentos sobre a prática de aleitamento materno. Como já 

foi referido antes, tais estudos fazem parte da teoria do com 

portamento pessoal, que teve seu desdobramento nos estudos 

da "KAP", desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos, di 

recionados ao campo da educação. 

A incorporação da estrutura demográfica, como 

idade, sexo, origem, procedência, migração, constitui-se um 

outro momento no avanço do processo de conhecimento cumulati

vo que se deu, ainda no interi~r do primeiro nível. O social 

passa a ser representado com maior complexidade, principalmen 

te nos estudos de migração, requerendo, portanto, instrumen 

tos outros, além dos mencionados, como origem e procedência. 

Estes estudos implicam num alargamento do lugar social, na me 

dida em que o deslocamento dos indivíduos, torna-se objeto de 

preocupação, não se restringindo, no caso da produção do co 

nhecimento sobre a prática do aleitamento materno, ao "lac.u.<~" 

interno da problemática da mulher ou da família. 

Nota-se, simultáneamente, a incorporação da es 

tatística no sentido de associar a multiplicidade de variáveis 

que vêm a ser investigados. Os estudo, de modo geral, passam, 

de simples porcentagens, à utilização de sofisticadas técni

cas estatísticas, podendo ser observada em um grande numero 

da produção de conhecimento da prática do aleitamento mater 

no. 

Torna-se importante ressaltar, neste momento,os 



.164. 

estudos comparativos, mostrando os diferenciais em zona urba-

na e rural, selecionados ao comportamento e estilos de vida 

em cada uma destas áreas. 

Em suma, os levantamentos empíricos sobre a pr~ 

tica do aleitamento materno foram importantes na medida em 

que, ao incorporar a dimensão social, ampliou o nível de anã 

lise sobre essa problemática, possibilitando ao mesmo tempo, 

um campo de reflexão sobre as limitações da própria abordagem. 

~ importante reconhecer, também, o desenvolvimen 

to de técnicas mais aprimorad~s de investigação, ainda que 

voltadas, sobretudo, para problemas isolados. Nesse sentido, 

apesar dos avanços do conhecimento já identificados acima, e 

preciso apontar que tais avanços não implicaram substantiv~ 

te na alteração do modelo de explicação do caráter social,até 

então desenvolvido. 

Analisando a linha de estudos exposta, sob a 

perspectiva estrutural-histórica, os fatores sociais sao ca 

racterizados como componentes do ambiente com o qual o homem, 

enquanto organismo biológico, se relaciona, razão pela qual 

"o social passa a ser considerado somente como uma condição, 

como um componente de uma trama multicausal, onde Loda a com 

plexidade do mundo real é analisada como uma série ,de elemen 

tos cujo peso se valoriza em termos de sua sucessão temporal 

d . - t~ . .46 e grau e assoc~açao esta ~st~ca 

Concretizando, ao se arrolarem os fatores so 

ciais mencionados em estudos sobre a questão da prática do 
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aleitamento materno-- papel da mulher .na sociedade, modific~ 

ções na estrutu1;a familiar, "h_.ta.tu.h" marital, organização dos 

serviços de saúde, nível sócio-econômico, etc. --,os mesmos 

são tDatados como variáveis independentes, sem inter-relações, 

portanto, de forma atomizada, fraccionando a realidade. Isto 

implica em desagregar a realidade, estudando-a em suas "~stru 

turas" isoladas, o que leva a explicações departamentalizadas; 

pressupõe então, que a realidade social, na qual a prática do 

aleitamento materno está inserida, enquanto totalidade, cor

responde à soma das partes constituídas. Com efeito, o conju~ 

to visto como a somatória da~, partes não é capaz de reconsti 

tuir a complexidade do mundo real. 

Por outro lado, os fatores sociais, vistos como 

componentes da realidade social, restringem-se aos aspectos 

mais visíveis do real, mensuráveis, circunscrevendo-o ao mun 

do dos sentidos. Em s!ntese, o social assim visualizado, é um 

social "aparente", superficial. 

Desta forma, os fatores sociais considerados ca 

racterizam-se pelo desvinculamento de seus contextos reais,em 

outros termos, não levam em conta ~s relações, os processos 

sociais e configurações histórico-estr~turais. Exe~plificando 

melhor, indaga-se: qual é_ -o significado de cada uma das variá 

veis, em cada uma das sociedade? O exemplo do fator, tr~Qalho 

da mulher expressa bem a idéia: é o trabalho da mulher enqua~ 

to tal que e~tá associada à prática do aleitamento materno, 

ou, sao as condições em que tal trabalho ocorre que deter~ 

a prática, a maior ou menor probabilidade de amamentar? 
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S d 1 47 " . ~ . -egun o B ay , ex1ste uma pre-supos1çao de 

que a emancipação da mulher constitui um dos obstáculos a ama 

mentação. Na verdade, não é a emancipação da mulher que a im 

pede de amamentar, pois ao se emancipar e reivindicar o direi 

to ao exercício de plenitude de suas capacidades intelectuais 

e emocionais, a mulher rei vindica também o direi to de ter seus 

filhos e de ter condições socialmente criadas para amamentá

los." (grifo nosso). 

Prosseguindo em sua análise, Blay assim conclui: 

''S muito fácil responsabilizar a mulher e a emancipação femi

nina (afinal tão incipiente) por crises decorrentes da brutal 

desigualdade social, essa, sim, responsável pela violência s~ 

cial. S ingênua a campanha que o governo pretende desenvolver 

indicando que é pela amamentação que vamos resolver os graves 

problemas de exploração econômica e da total ausência de con 

dições de vida ... ". 

Peres e Buralli 48 , analisando o Aleitamento Ma 

terno como questão social, colocam: "A história mostra que,d~ 

pendendo da forma de organização social, varia a valorização 

dos papéis da mulher, enquanto reprodutora, enquanto força de 

trabalho, enquanto sexualidade, enquanto dona de ·casa. Mos

tra, também que, dependendo do valor que dá a cada um dos p~ 

péis, a sociedade cria ou não cria condições para o seu desem 

penho. Concretizando mais, nos países em que a mulher é valo 

rizada nos papéis de reprodutora e enquanto força de trabalho, 

a maternidade é tratada de forma que o outro papel -- força de 

trabalho, não seja prejudicada e vice-versa. Assim, nestespai 
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ses, a mulher, na ocasião em que tem o filho, além da' licen-

ça regulamentar remunerada, que é bem maior que em nosso país 

cerca de OS, 06 meses--, tem condições de estendê-la,com 

vencimentos e com garantias de retorno ao trabalho, a fim de 

- " que seja assegurado o desempenho do papel de mae e, conseque~ 

temente, o aleitamento materno. Como exemplo, na Bulgária,além 

da licença obrigatória remunerada de OS meses com salário in 

tegral, tem-se direito a uma licença suplementar de 08 a 12 

meses com um salário mínimo e até a uma segunda licença sem 

vencimentos, com garantias de todos os direitos de emprego até 

a criança atingir três anos de idade. Na Hungria, verifica-se 

um sistema semelhante. 

Ora, num país como o nosso, em que a Mulher in 

tegra o "exército industrial de reserva", ou seja, mão-àe-obra 

disponível não absorvida pelo mercado de trabalho, funcionan-

do como mão-de-obra excedente, é de se esperar que sua situa 

çâo seja bastante diferente e difícil. Com isto, não queremos 

dizer que nada consta da nossa Legislação Trabalhista em rel~ 

çao a proteção à maternidade. Na CLT, a mulher tem direito a 

uma licença de 03 meses, intervalos para o aleitamento após o 

retorno ao trabalho, além da garantia de não dispensa no p~ 

ríodo de gravidez e de dispositivo que responsabiliza as em-

presas com um determinado número de mulheres em idade fértil 

de manterem creches. Pelo regime estatutário também são pr~ 

vistas medidas de proteção, porém, gostaríamos de chamar a 

atenção para a grande diferença que existe entre contar com 

normas, leis e o seu efetivo cumprimento. Assim, no Brasil, 

leis são burladas com freq~ência e, algumas vezes, até devido 
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ao -desconhecimento dos aspectos legais por parte das interes 

sadas. O que é importante salientar é que, não obstante as im 

perfeições, nem o que já existe é cumprido, o que reforça a 

tese de que somente na medida em que a sociedade reconhecer e 

valorizar os papéis da mulher, enquanto reprodutora e força 

de trabalho, condições serão criadas para seu efetivo desemp~ 

nho". 

Assim, essas variáveis ou fatores arrolados .na 

literatura científica caracterizam-se por serem descritivas, 

genéricas e abstratas, reduzindo-se, portanto, a um desfigura 

mento do social. 

Apoiado nesse modelo de análise da realidade so 

cial, é de se esperar que as medidas de intervenção,. sobre a 

problemática ~m estudo, nã~ se dêem ao nível da estrutura so 

cial, no seio da qual são geradas as práticas sociais, mas, 

ao contrário, recaem sobre os fatores culturais, contemplados 

como os agentes causais de mudança. Os elementos estruturais, 

determinantes do fator cultural, educacional, sequer chegam a 

ser explicitados nessa abordagem. 

A incorporação .de teorias explicativas em torno dos levanta

mentos empíricos 

O segundo nível ·do conhecimento com relação à 

prática do aleitamento materno, refere-se à utilização de teo 
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rias explicativas, incorporando, assim, em suas análises, te~ 

rias do subdesenvolvimento/desenvolvimento, como uma tentati-

va de recuperar a interação desses componentes-de explicação 

mais global. 

Como exemplo desta incorporação de teorias 

plicativas, menciona-se Jelliffe49 que, preocupado com a 

blemática do declínio do aleitamento materno em países 

senvolvidos, ressalta a relação: declínio, desnutrição, 

ex-

subde 

mor 

bi-mortalidade infantil e pobreza em países subdesenvolvidos. 

"O declínio do aleitamento materno, acompanhado do aumento do 

-marasmo e diarréia, tem ocorrido em países em desenvolvimento, 

n... , 
em consequenc1a de muitos fatores, incluindo serviços de sau 

de inadequados, novos estilos de vida urbana, etc." ( ... ) "As 

causas para a mudança no padrão de alimentação infantil sao 

múltipla, complexa e "ocidentogênica" ... ". 

Na vertente explicativa sobre a teoria subdese~ 

volvimento/desenvolvimento, na maioria dos estudos da prática 

do aleitamento materno tem consistido em analisar os probl~ 

mas do subdesenvolvimento em termos de uma interpretação fun 

cional e estatística. Em outras palavras, o subdesenvolvimen-

to torna-se um problema em sí mesmo, e transformado em um re 

sultado estatístico. 50 

A expressao país desenvolvido/subdesenvolvido 

surgiu logo após a II Guerra Mundial, no seio dos organismos 

internacionais. Atualmente, este termo é encontrado de forma 

corrente na literatura, de modo geral e, particularmente, nos 
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estudos da prática do aleitamento materno. 

Essa linha de abordagem sugere que os países, 

os mais pobres, os mais numerosos, estão simplesmente em atra 

so com relação aos outros países, que são aliás, designados 

pela expressão países desenvolvidos, adiantados, etc. 

A diferenciação de países sub/desenvolvidos,pre~ 

supoe, dentro desta abordagem, que o desenvolvimento ocorre 

de modo linear, ou seja, numa sucessão de etapas capitalistas, 

e que os atuais países subdesenvolvidos estariam ainda em uma 

etapa original, pela qual os-países desenvolvidos já teriam 

passado ao longo da história. 

Evidentemente que as diferenciações caracterís-

ticas desses países, por exemplo, países subdesenvolvidos com 

alta natalidade, alta mortalidade, alta incidência de doenças 

infecto-parasitárias, baixa expectativa de vida, alto índice 

de desnutrição, escasso número de recursos humanos, inadequa-

dos serviços de saúde, economia agrária, baixo nível tecnoló-

gico, baixo rendimento per-capita, baixa escolaridade, etc., 

são reais e inquestionáveis, no entanto, so possuem presença 

histórica, em Última análise, por influências diretas ou indi 

retas de fatores cambiáveis emergindo das e nas relações so 

ciais de produção. 

51 Segundo Gunder Franck , "os ~ pa1.ses atualmente 

"desenvolvidos" nunca foram "subdesenvolvidos", embora possam 

ter sido "não-desenvolvidos"". 
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O subdesenvolvimento, portanto, segundo o autor, 

nao e original, nem tradicional e que, nem o passado e o pr~ 

sente dos países subdesenvolvidos se parecem com o passado 

dos países desenvolvidos. O que ocorreu e que os países cham~ 

dos subdesenvolvidos evoluiram ao mesmo tempo que os desenvol 

vidos, mas não caminharam no mesmo sentido, nem da mesma for 

ma. 

Portanto, a noçao de subdesenvolvimento - desen 

volvimento, a partir desta perspectiva, oculta a verdadeira 

explicação, que deve conter urna explicação histórica, baseada 

numa análise e não apenas em dedução de fatos ou dados esta 

tísticos; limita-se a descrever as diferenças entre os dois 

grupos de países, isoladamente, mas não explica o por quê des 

tas diferenças. 

Dessa forma, este tipo de abordagem, compreende 

o subdesenvolvimento, corno produto exclusivo de suas próprias 

características ou estruturas econômicas, políticas, sociais 

e culturais, recaindo, portanto, a "culpa" pelo subdesenvolvi 

mento nas costas das próprias sociedades subdesenvolvictas.52 

53 Segundo Braga e Goes de Paula "a - -nao-ocorren 

cia de uma "revolução industrial" na maior parte dos pàíses 

subdesenvolvidos levou à procura de explicações, dentro, ain 

da, dos padrões acima esboçados (teoria "rostowiana") e à in 

clusão de novos fatores explicativos nos modelos teóricos. De 

senvolve-se teoria do "capital humano" ... nesta, o problema 

do desenvolvimento é não apenas urna questão de formaçã<;:> de ca 
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pital produtivo - no sentido de existência de meios materiais, 

máquinas e equipamentos - mas tambêm uma questão referida a 

"qualidade do trabalho"". 

Assim, insere-se a teoria do ''circulo vicioso 

da pobreza". O "circulo vicioso da pobreza", como modelo ex 

plicativo da teoria do subdesenvolvimento-desenvolvimento, p~ 

de ser resumida nos seguintes termos: "os homens são pobres, 

porque produzem pouco, e produzem pouco, porque são pobres". 

A produtividade é baixa devido a má nutrição, às doenças, ao 

analfabetismo, à falta de especialização de mão-de-obra, etc. 

Segundo esta teoria, estes seriam os fatores 

principais que determinam uma escassa produção, e que, ao ser 

consumido para a subsistência da população ("super-população"), 

.nao permitiria poupar para ·investir mais, no sentido de aumen 

tar os fatores de produção. Desta forma, nao se poderia ele 

varo nivel'de desenvolvimento econômico do pais. Esta teoria 

estabelece, portanto, uma relação circular e interdependente 

entre o grupo de indicadores de consumo de baixa renda per-c~ 

- 54 pita e os indicadores de produçao . Isto significa dizer, em 

outras palavras, que estes fatores são ao mesmo tempo, causa 

e efeito um do outro. 

Fica implicito portanto, segundo Silva
55 

que um 

estimulo, em um dos pontos, resultaria em movimento ascenden-

te do sistema (ou vice-versa), ou seja, melhor nutrição, me 

lhor saúde, maior produtividade, maior crescimento econômico, 

este por sua vez, gerando melhores. condições nutricionais, de 
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saúde, etc. 

Ainda de acordo com a autora, "a teoria é ques-

tionável sob muitos aspectos. Do lado da nutrição-produtivid~ 

de, a transposição do que ocorre ao nível do individuo para o 

pais, como um todo, é mecánica e não necessáriamente corres 

ponde à realidade de um pais como o Brasil." 

A análise histórica no entanto, demonstra que 

o subdesenvolvimento é em grande medida, produto histórico 

das relações econômicas, sociais, políticas, etc., entre so -ciedades capitalistas periféricas e as sociedades capitali~ 

tas centrais (metrópoles atualmente desenvolvidas). E, mais 

ainda, essas relações constituem elementos do desenvolvimento 

do sistema capitalista de produção como um todo, numa escala 

internacional, ou seja, estes aspectos são produtos de um pr~ 

cesso histórico Único: o processo de desenvolvimento capit~ 

lista, a nível mundial. 

Exemplo desse processo de dependência é o que 

se pode observar em relação às sociedades capitalistas perif~ 

ricas, que experimentaram seu desenvolvimento econômico quan-

do suas relações com as sociedades centrais se fragilizaram 

(como no caso do Brasil, no período da II Guerra Mundial e da 

depressão pós-guerra, quando um incremento acelerado do desen 

volvimento industrial-substituição das importações) . 

Em suma, a abordagem nao histórica do processo 

de subdesenvolvimento/desenvolvimento, llü medlua em que se ba 
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sei a numa perspectiva de reguLJ.ridades c.le sucessao entre c.lois 

tipos de formação social de um desenvolvimento linear, nao 

apreende o dinamismo fundamental deste processo. 

Elegendo-se a abordagem estrutural-histórica,c~ 

mo possuindo graus mais profundos de explicação e de apree!:!_ 

são do processo de mudança social, chega-se a posição que e 

ao nível das relações sociais de produção (das sociedades ca 

pitalistas centrais e periféricas e no interior destas), suas 

transformações e os conseqllentes novos arranjos no quadro g~ 

ral, que se coloca a fundamentação básica do processo de sub 

desenvolvimento/desenvolvimento dos países. 

Visto a partir desta perspectiva, fica evidente, 

por exemplo, que o baixo nível de saúde, alto índice de des 

nutrição, má distribuição de recursos humanos no setor saúde, 

etc., característicos de países subdesenvolvidos, não pode 

ser explicado como reflexo de sua própria estrutura econômi 

c a, mas, sim, a partir das relações sociais (de produção e d'" 

troca), que se estabelecem entre as sociedades capitalistas 

centrais e periféricas e no interior destas. 

Em suma, apresentaram-se, em linhas gerais,duas 

vertentes da teoria do subdesenvolvimento-desenvolvimento;urna, 

como produto exclusivo das estruturas econômico-sociais de ca 

da sociedade e, outra, como produto histórico das relações 

sociais de produção das sociedades capitalistas centrais e pe 

riféricas e, no interior destas. Como já foi referido antes, 

os estudos sobre a prática do aleitamento materno, em geral, 
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podem ser situados dentro do marco da primeira vertente. 

E, como sub-processo da teoria do subdesenvolvi· 

menta-desenvolvimento, a questão da urbanização aparece nos 

estudos sobre a prática do aleitamento materno, ainda dentro 

da mesma perspectiva. Privilegia-se .,.nestes estudos, os aspe:::_ 

tos psicossociais, manifestados basicamente no estilo de vida 

urbano, "determinando-se a cidade, enquanto "locus" onde mais 

se efetiva esse modo de vida, como grupo de referência,posit:!:_ 

va tanto para seus moradores como, principalmente, para habi 

tantes de áreas não citadinas." 56 

Segundo Pereira, o estilo de vida urbano, para 

sua efetivação, "implica o consumo de um "quantum" de valor 

maior do que o exigido por um estilo não-urbano". 

Assim exposto, de acordo com Pereira, o urbani~ 

mo implica em entender como um "modo de existência histórica", 

significando a "satisfação de necessidades "materiais" e "não 

-materiais" diversas em conteúdo e quantidade das inerentes 

aos estilos de vida pré-urbano, tal modo que, embora não-redu 

tível a um "quantum" maior de consumo, o urbanismo o exige ao 

implicar basicamente um padrão mais elevado de consumo de bens 

e serviços". 

Desta forma, aparece neste tipo de análise, a 

noçao do padrão de vida "superior", como componente nuclear 

do urbanismo, constituindo-se pois, como fator dinâmico da am 

- - - 57 pliaçao e intensificaçao do processo de urbanizaçao. 
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Diante do exposto,· verifica-se a valorização- de 
• 

~ padrão de vida urbano, representando um ideal de modo de 

·vida, gerando, tanto na população. cit~dina, quanto na não-ci

tadina-, uma expectativa de ~ncorporaç~q desse modelo. 

No contexto do subdesenvolvimento-desenvolvimen . -
to, incorporar o estilo de vida urbano significa "a .adoção, 

por parte de. uma .sociedade mais atrasada-- sobretudo por paE 

te de suas camadas superiores -- dos padrões de consumo, de 

comportamento, de va_lores, idéias, e~c., das sociedades mais 

adiantadas, sem alteraçõe~ bjsicas na estrutura da econo~a 

d . d d Rsa e a soc1e a e.~ •• ~ 

' 
A esse proçesso de adoção, de assimilação de va 

lores ~ociais, sobretudQ _referentes ao con~umo, dá-se a desi~ 

. naçao de eJei to de delaonstr~ção . 

2 dentro desta linha que uma bqa parte dos est~ 

dos sobre a prã_tica do alei tameni;p materno se im~ere, .ao s~ 

referir aos pa!ses subdesenvolvi~os. 

As~im, .é .~mportante ~alie-ntar o esforço empree!!. 

dido nestes estudos por parte de autores que intentam 

o quadro geral da realidade social. 

compor 

Ent~~tanto, . segundo Peres 59 , "Nof; es~udos ,_ a UR 

BANIZAÇÃQ é trataQa como se ·fosse ·um fim em si mesma, esquece!!:; 

do-se de que ela é um processo que ~~ desencadeado para deter-

minados objetivos. Localizando o pro~l.ema em nosso meio - uma 



.177. 

sociedade de classes que integrá o mundo capitalista -- na 

condição de sociedade capitalista periférica, a urbanização 

ocorre como uma necessidade desta expansão capitalista. Como 

tal, na relação de dominação que se estabelece entre socieda

des capitalista, central e periférica, ocorre nesta, a repr2 

dução da estrutura de poder existente na primeira. Articulada 

mente com a dominação econômica, estabelece-se também a domi 

naçao "cultural". O que isto .significa? 

No plano bem concreto de uma sociedade de consu 

mo, diríamos que não basta apenas lançar um produto no merca 

do para garantir o seu consumo. E mais, nao se lança um produ 

to no mercado se nao for para ser consumido. Por outro lado, 

para que o produto· seja consumido, é preciso que seja sentido 

como uma necessidade pela população. Dentro desta lógica, é 

imprescindível que a "cultura" seja trabalhada para que novos 

comportamento, novas práticas, novos valores sejam ins'talados, 

em que o consumo de tal produto seja considerado como algo de 

sejável -- é a "criação de necessidades", de forma dirigida, 

voltada para o processo de produção". 

Finalmente, o terceiro nível de explicação .do 

conhecimento sobre a prática do aleitamento materno, expressa 

uma outra vertente, a da abordagem estrutural-histórica. 

Dentro desta linha de análise, destacam~se os 

trabalhos da Bader60 e Campbe1161 • 

A título de ilustração, passar-se-á a sumarizar 
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as idéias centrais de Campbell sobre "Nestlé e o aleitamento 

materno versus aleitamento artificial: perspectivas dominan

tes e marxista", na tentativa de identificar as diferenças 6!2. 

tre as duas abordagens principais na atualidade. 

Cal:npbell, no sentido de identificar tais di f e 

renças, no plano geral, assinala que a perspectiva funcionalis 

ta aceita o fundamento do sistema sócio-econômico - capit~ 

lismo - e enfoca a solução deste problema em simples rela 

ções de mercado, analisando "fatores de produção" (proprieda

de, trabalho e capital) e não o modo de produção. 

Nesta perspectiva, "o que nao puder _ser explic~ 

do matematicamente, passa a ser ignorado". 

Exemplificando o perfil econômico dos países 

subdesenvolvidos, Campbell mostra, ainda, que, sob esta óti 

ca, a pobreza é atribuída aos mesmos, como resultado da inabi 

!idade de economistas locais em aplicar corretamente a matemá 

tica ou, da própria "superpopulação" - desculpa demográfica 

para todos os males sócio-econômicos. Acrescenta, ainda, que 

a história e a política são mascaradas por diferenças "cultu

rais", fugindo, assim, ao controle. 

Elegendo a perspectiva marxista, Campbell afir 

ma que os fatos não são isolados de suas causas históricas,tal 

como são encarados nas análises funcionalistas·. 

Concretizando tais diferenças entre as duas per~ 
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pectivas, Campbell serve~se dos argumentos utilizados pela 

Nestlé para justificar suas atividades em uma'publicação por 

ela lançada em 1979. 

Um dos argumentos utilizados pela Nestlé, .refe 

re-se ao decréscimo da mortalidade infantil em áreas urbanas, 

sobretudo onde esta empresa teve sua maior vendagem, mostran-

do assim que a Nestlé "salvou muitas crianças de desnutrição". 

Contrapondo-se a esta argumentação, Campbell aponta que o de 

créscimo da mortalidade infantil deveu-se mais à disponibili

dade de serviços de saúde e a outros fatores que operam em 

áreas urbanas, ressaltando, ainda, que o leite artificial é 

mais freqllentemente associado à desnutrição do qu~ à saúde. 

A relação de causa-efeito, destacada pela Nes-

tlé, no entender de Campbell, pode ser vista como uma conexao 

coincidente, no tempo e lugar, adicionando ainda, que "nem· 

porisso pode-se afirmar que o leite em pó seja a causa do de 

clínio da mortalidade infantil". 

Um outro argumento da Nestlé - "a migração ur 

bana está introduzindo um maior número de mulheres na força

de-trabalho e, portanto, um leite substituto se faz necessá 

rio". 

A critica de Campbell. a.essa idéia (e comprova 

com dados) e que nao há relação direta entre migração e incoE 

poração da mulher na força de trabalho na ordem em que a Nes 

tlé coloca e, da mesma forma, nao há relação direta entre tra 
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balho e não-amamentação, chamando a atenção para as condições 

de trabalho, mais do que ao trabalho em si. 

Nesta linha, os outros argumentos sao rebatidos 

pelo autor. Sob o ponto de vista marxista, situa a Nestlé 

empresa multinacional, no contexto da acumulação e expansao 

do capitalismo. 

Em síntese, o que se tentou mostrar com o trab~ 

lho de Campbell, situando-o na abordagem estrutural-histórica, 

é o avanço do conhecimento explicativo, ao utilizar de teo 

rias mais abrangentes na aplicação da prática do aleitamento 

materno. Entretanto, faz-se ainda necessário,. ultrapassar os 

limites explicativos colocados pelo autor para a compreensao 

da problemática em questão. 

g preciso estudar esta questão a partir da teo

ria geral de sociedade, levando-se em consideração o modo de 

produção, a forma como se organiza a sociedade em relação a 

produção e as especificidades da dinâmica de formação social 

concreta. 

Nesta perspectiva, o conceito fundamental e o 

62 modo de produção, e, segundo Cueva , o modo de produção su 

poe, necessariamente, dois tipos de relações articuladas en 

tre sí, quais sejam, as forças produtivas (H xN) e as relações 

sociais de produção (H x H) . 

"A canbinação destes dois elementos: forças prod~ 
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tivas e relações sociais de produção, constitui a matriz eco 

nômica de todo o modo de produção e é a que determina, inclu-

sive, os demais aspectos do econômico: a circulação, distri 

buição e consumo dos bens materiais". 

As idéias sociais (políticas, jurídicas, filos2 

ficas, religiosas, artísticas, etc.), as instituições e erga 
' 

nizações (o Estado, a Igreja, os partidos políticos, etc.),con~ 

tituem a superestrutura da sociedade, que tem uma autonomia 

relativa. 

-
A base determina a superestrutura, como já se 

afirmou e, logo, uma mudança da base faz mudar a superestrut_!:! 

ra. Quer dizer, uma mudança nas relações sociais de produção, 

na base, provoca mudanças substantivas na forma de Estado,nas 

leis, nas relações políticas, na moral, na ideologia, ou se 

ja, na superestrutura. 

Por seu lado, a superestrutura influencia a in 

fra-estrutura, em outras palavras, a superestrutura sobredeter 

mina a estrutura econômica. 

O que se tentou mostrar, grosseiramente, e a 

naçao de que é preciso considerar, ao se estudar a sociedade, 

ou qualquer manifestação da mesma, como uma totalidade social, 

onde as instâncias econômicas, políticas e ideológicas estão 

intimamente articuladas. 

Assim, ao se estudarem os problemas de saúde,de 
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mod9 geral e específicos, é necessário levar em conta todos 
. 

esses elementos estruturais do processo social, ao mesmo tem 

po que se impõe a necessidade de concretizar historicamente 

tais elementos ao nível da formação social concreta onde ocor 

rem os problemas. 

Em síntese, pretendeu-se com este trabalho, tão 

somente analisar os fatores sociais 'arrolados na produção de 

conhecimentos sobre a prática do aleitamento materno, indican 

do o volume e o conteúdo que fazem parte desta temátic~. 

A partir daí, faz-se necessário ultrapassar os 

limites crítico e des.critivo, impondo-se a compreensão do so 

cial, como um "específico campo estruturado de saber e práti 

ca••. 
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CONCLUSAO 



S • CONCLUSÃO 

• A produção do conhecimento científico ·sobre o aleitamento 

materno faz-se presente em todo o curso do desenvolvimento 

científico sobre nutrição infantil, no período de 1945 a 

1985. 

• Evidencia-se sua importância relativa em determinados p~ 

r!odos da série histórica, particularmente na década de 

1950 e mais recentemente, a partir de 1975. 

• A produção de conhecimento científico sobre a prática do 

aleitamento materno mantém-se constante ao longo do tempo, 

representando em média 2/3 da produção de conhecimento cien 

t!fico em aleitamento materno. 

• Os principais fatores sociais arrolados nos estudos sobre 

a prática do aleitamento materno, em ordem decrescente,são: 

nível sócio-econômico, nível educacional da mãe, distribui 

ção urbano-rural e trabalho da mulher. 

• Evidencia-se uma ampliação no elenco de fatores sociais ar 

rolados nos estudos sobre a prática do aleitamento materno 

realizados em anos mais recentes, em comparaçao com aque

les realizados na década de 1950. 

• Os fatores sociais arrolados nos estudos sobre a prática 

do aleitamento materno situam-se predominantemente, numa 
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a9ordagem multicausal. 

• Esses fatores sociais se caracterizam como variáveis frac

cionadas, independentes, homogêneas, complementares e a

históricas. 
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ANEXO l 

Número e Média Móvel de 3 anos de artigos indexados na NUTRITION ABSTRACTS ANO 

REVIEWS. -" Feeding of lnfants and Children"- no per iodo de 1945 a 1985. 

ALE I TAMENTO MATERNO OUTROS DE NÃO TOTAL DE 
A ALIMENTAÇÃO CLASSIFICADOS ALIMENTACÃO 

N PRATICA LEITE HUM. TOTAL INFANTIL INFANTIL 

o N.o MM NO MM NO MM N? MM NO MM N? MM 

1945 2 I 3 21 21 I 25 

1946 4 3,3 4 4,0 8 7,3 12 I 8,0 6 3,0 26 28,3 
1947 4 5,3 7 5,3 I I I 0,7 21 21 ,o 2 4,3 34 36, o 
1948 8 7 ,7 5 6,0 13 I 3, 7 30 3 0,3 5 3,3 48 47,3 
194 9 I I 7,3 6 5,0 I 7 I 2 ,3 40 31 ,7 3 8,3 60 52,3 

1950 3 8,0 4 5 '3 7 13,3 25 29,0 17 9,0 49 51' 3 
1951 lO 6,3 6 4,7 16 li ,o 22 21 '7 7 I 3,0 45 45,7 

1952 6 8,3 4 6,0 lO 14,3 18 I 8,3 I 5 I 4,3 43 4 7,0 

1953 9 9,7 8 6,0 I 7 15,7 15 2 2,0 21 I 7, 3 53 55, C 
1954 14 I I ,O 6 6,3 20 17 3--

' 33 24,7 16 15,0 69 57, c 
1955 lO I 3 ,O 5 7,7 15 20,7 26 2 7 ,o 8 I I , O 49 58,7 
1956 15 li '7 12 8,3 27 20,0 22 2 4,7 9 7,0 58 51' 7 
1957 lO I 3 ,O 8 I 0,3 18 23,3 26 2 6,7 4 9,0 48 5 9,C 

1958 14 I 3 ,3 I I I 0,0 25 2 3,3 32 32 ,o I 4 8,7 71 6 4,0 

1959 16 15,0 11 I O, 6 27 2 5,7 38 40,7 8 8,7 73 7 5,0 
1960 15 12,0 lO I 2, 7 25 2 4,7 52 42,7 4 7,0 81 74,0 
I 961 5 li ,o 17 I I , O 22 22_,0 38 50,0 9 6,7 69 78,7 

1962 13 9,0 6 9,0 I 9 I 8 ,O 60 51 ,o 7 I I , 3 86 8 0,3 

963 9 I o I 3 4 7,0 I 3 I 7,3 55 5 3,0 I 8 lO, O 86 80,3 
964 9 8,3 li 8,0 20 I 6, 3 44 50,3 5 12,3 69 79,0 
965 7 6,0 9 9,3 16 I 5,3 52 48,7 I 4 12,0 82 7 6,C 

966 2 5,7 8 8,0 lO I 3,7 50 5 3,3 I 7 13,3 77 80,3 
967 8 6,7 7 7,7 I 5 I 4,3 58 59,7 9 I 3, 3 82 8 7,3 

968 lO 8,0 8 7,0 I 8 I 5,0 71 64,7 14 14,3 103 94,0 

969 6 9,3 6 6,0 I 2 I 5, 3 65 78,0 20 15,0 97 I 08,3 

970 12 li' 3 4 6,7 I 6 I B, O 98 79,7 I I I 6, 3 125 li 4,0 
971 16 I 2, O lO 8,0 26 20,0 76 90,0 I 8 15,0 120 I 25,0 

972 8 10,0 lO 8,3 18 1 a, 3 96 78,0 I 6 22, o 130 li 8,3 

973 6 7,7 5 6,0 I I I 3, 7 62 73,3 32 19,3 I 05 I 06,3 
974 9 9,7 3 5,7 I 2 I 5, 3 62 56,3 lO 22,0 84 93,7 
975 14 15,7 9 7,3 23 23, o 45 63,3 24 27, 3 92 I I 3,7 

976 24 28,3 lO li 'o 34 3 9, 3 83 71 ,o 48 25, o I 65 13 5,3 
977 47 36,7 14 I O, 7 61 4 7' 3 85 86,0 3 23, 7 I 49 I 5 7,0 

J 978 39 46,7 8 I 2, 3 47 59,0 90 80,0 20 I 6, 3 I 57 I 55,3 

I 979 54 44,3 15 I 2, O 69 56,3 65 66,7 26 I 9, 7 160 142,7 
1980 40 49,0 13 I 6,0 53 65,0 45 62,3 I 3 25,0 I I I I 52,3 
1981 53 64,0 20 24,0 73 88,0 77 94,3 36 21 '3 I 86 203,7 

1982 99 73,3 39 31 ,3 138 104,7 I 61 li 5,0 I 5 24, 7 314 244,3 

1983 68 72,3 35 34,7 103 107,0 I 07 li 7,3 23 19,3 233 243,7 
1984 50 5 7,0 30 35,0 80 92,0 84 96,0 20 1 8' 3 I 84 206,3 
1985 53 40 9 93 97 I 2 202 

total 18121 12259 1 580 



1\NIOXO 2 

FATOOES ARROIM:OS t-rn ES'l'l..lOCS SODRE A PFJ\:l'ICJ\ 00 1\.lEl 'IN1EN'TO f.V\'I'EllNO 

PER!COO 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

a a a a a a a a TOTAL 
FA'lDrn::S 

"BIOlftiOOS'' 

Idade da nãe 

Parida. de 

condições de satrle da mãe 
Ee»J da criança 

Ordem de nasci.rrento 

Peso ao nascer 

Interoorrências oo parto/p.1erpério 

Raça da mãe 
Altura da mãe 

Problemas espacifioos da mama 

Intervalo inter-parta! 

Problenas de saúde da criança 

Estad:> nutricional da mãe 

Número de g2!Staçôes 

Peso da mãe 
Hábito de fumar 

Uso de contraceptivos 

furte da mãe 

"SOCIAIS'' 

Nível sócio-eoorfu.ico 
Ni vel educacional da mãe 

Distribuição urbano/rural 

Traballx:l da m.Jlher 

Renda 

<blpaçro oo pai 

EstaOO ci v.U 

Condições de habitalbilidade 

ecndições adversas da casa 

Truranho da fanúlia 

Tip:> de ocupação da mãe 
Nível educacional Cbs pais 

Ba..ckground socio-cultural 

Terrp::> de residência na cidade 

"TECNICOS" 

Inicio da prineira narrada 

Introdução de suplenento alinentar 

Falta 00 trei.narrento e orientação 

Esqt.terra rlgicb de alirrentação 

~ica de anrurcntaçOO 

Papel 00 profissional de saúde 

"CRil'INIZI\Çlío SERVIÇOS DE SAÚDE" 

Acesso ao pré -natal 

IDeal 00 parto 

Tipo de parto 

Tipo de Instituição 

Tip:> de Assistência pré-natal 

N9 de visitas ao C. S. 

''PSICOl.OGIC03'' 

Atitude 

Separação mãe I filho 

Sup:Jrte familiar 

AnsieCb.de 

Personalidade da rrãe 

Senti.Jrento de natemidade 

Ajustanento nnrital 

1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1985 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

4 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

9 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

10 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

lO 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

' -
3 

1 

3 

1 

1 

1 
.. 1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

8 

5 

1 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

9 

9 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

16 

13 

8 

9 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

22 

12 
2 

5 

5 

5 

4 

4 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

35 

40 

31 

19 

18 

5 

8 

2 

3 

4 

1 

1 

9 

11 

8 

5 

12 

6 

2 

1 

17 

13 

ll 

-------------------------

54 

46 

15 

14 

lO 
10 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

90 

63 

48 

39 

27 

15 

lO 

7 

6 

6 

5 

3 

3 

1 

17 

16 

12 

12 

5 

5 

14 

13 

6 

2 

l 

1 

27 

14 

11 

5 

2 

1 

1 
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