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Resumo: Este trabalho buscou compreender o significado do corpo para mulheres que se submeteram ao
tratamento cirúrgico para o câncer de mama, ou seja, compreender os olhares lançados acerca de suas
vivências e experiências singulares com seu próprio corpo. Como metodologia de pesquisa utilizou-se a
etnografia, que permitiu entrar em contato com as narrativas e percepções destas mulheres. Participaram do
estudo 5 mulheres com idade entre 40 a 56 anos que faziam tratamento em um hospital público do Estado de
Sergipe. Os resultados mostraram que a experiência de descoberta de câncer de mama é muito sofrida para
estas mulheres, visto que a vivencia com um corpo mutilado é vivida com muita dificuldade. Verificamos
também que cada mulher significa seu corpo de forma própria a partir da sua experiência de vida.

Palavras chaves: Câncer de mama; corpo; etnografia.

Abstract: The current study aimed to understand the significance of the body for women who underwent a
surgical treatment for breast cancer, that is, to understand the looks towards their unique experiences with
their own bodies. Ethnography was used as research methodology, which allowed those women&39;s
narratives and perceptions to be collected. The study included 5 women aged between 40 to 56 years who
were being treated in a public hospital in the State of Sergipe. Results showed that the experience of
detecting breast cancer was very painful for these women, since living with a mutilated body is done with
great difficulty. We also noticed that every woman signifies her body shape from her own life experience.
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Introdução

Vivenciamos atualmente o envelhecimento da população e com ele algumas consequências. Dessa forma, a

ampliação da perspectiva de vida traz consigo algumas problemáticas: o aumento das doenças degenerativas

e crônicas, dentre elas o câncer. As estatísticas de pessoas que são acometidas por algum tipo de câncer vêm

crescendo anualmente e corresponde a um tema de maior preocupação em saúde. No Brasil, o câncer é a

segunda causa de morte entre os brasileiros. (Riba, 2008).

Segundo Rufino & Werba (2010), o ato cirúrgico no câncer de mama é um acontecimento que marca o corpo
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do sujeito e a sua subjetividade, assim, esse seio que está doente vai ser vivenciado por cada mulher de uma

forma única, a depender da sua relação com a doença, com o seu corpo e com o seu seio. Essa relação vai se

desenrolar dentro da história pessoal e sexual de cada mulher.

Por outro lado, a mastectomia altera de forma brusca a aparência física, visto que tal cirurgia leva a uma

amputação de um órgão do corpo feminino, que é símbolo da feminilidade. Assim, muitas vivenciam a não

aceitação das alterações ocorridas devido à cirurgia, e acabam entrando em conflito com essa “nova imagem

corporal”. Com isso, vivenciar uma mastectomia constitui um processo marcante e complexo, que se

desenvolve por um período de tempo, tais transformações conduzem a mudanças nos atos, modos e estilos

de vida dessas mulheres. (Azevedo & Lopes, 2010).

É importante ressaltar que o seio é um órgão de suma importância para a definição da feminilidade, visto que

é marcado por características singulares na vida da mulher adulta, ou seja, é um órgão de suma importância

em relação à sexualidade, sensualidade e maternidade, o seio constitui-se como um todo da identidade

feminina e objeto de desejo da menina. (Zecchin, 2004).

Dessa forma, nesta pesquisa procura-se entender os significados do corpo para mulheres que foram

submetidas ao tratamento cirúrgico para o câncer de mama. Aqui, o olhar sobre o corpo é voltado para a

singularidade da experiência de cada mulher, visto que são essas experiências que interessam a este

trabalho.

O câncer de mama e mastectomia

O Câncer de mama é provavelmente a doença mais temida pelas mulheres, isto se deve a sua elevada

incidência e também pelos efeitos psicológicos, físicos e sociais que afetam a sexualidade e a auto-imagem

feminina. É relativamente raro antes dos 35 anos de idade, contudo, acima desta faixa etária ele cresce de

forma rápida e progressiva. Dessa forma, viver com uma doença ligada a estigmas, lidar constantemente com

incertezas e possíveis recorrências de câncer são questões que perpassam o universo feminino. (Zecchin,

2004; Azevedo & Lopes, 2010).

Segundo Silva (2008) o câncer de mama é considerado de bom prognóstico se diagnosticado e tratado em

seu estágio inicial, o que dificulta o tratamento é a sua descoberta em estágio avançado.

Com a confirmação do diagnóstico, surgem as incertezas com relação ao prognóstico, além desta se deparar

com o desespero da morte. Aqui é necessário um aprendizado acerca do que se deve fazer para manter um

controle sobre a própria vida, visto que a mulher constantemente enfrenta a incerteza sobre a duração e

qualidade de vida, bem como sobre possíveis reincidências do câncer no futuro. (Braganholo, 2007).

Gradim (2005) acrescenta que, alguns estudos demonstram que a descoberta da doença, pode alterar a

percepção da autoimagem feminina, com isso, a recuperação da mulher acometida pelo câncer de mama,

pode estar relacionada ao modo como esta percebe seu próprio corpo, ao apoio familiar e de amigos, ao

preconceito em relação à doença e da forma de enfrentamento do processo de adoecimento.

Dessa forma, a descoberta do câncer de mama na vida da mulher produz uma série de efeitos que vai além

da própria enfermidade. A mulher se encontra vivenciando a perda de um órgão repleto de investimentos e
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representações. (Venâncio, 2004).

Isso ocorre por que a mastectomia após a descoberta de câncer de mama, muitas vezes afeta o sentimento

que a mulher tem de si mesma, diminui a satisfação com sua imagem corporal e autovalor. A cirurgia é

acompanhada por sentimento de incapacidade de cuidar da própria família, além de gerar dependência de

parentes e amigos para o cuidado com elas mesmas. A autoestima pode ser alterada devido às modificações

da imagem corporal após a mastectomia (Braganholo, 2007).

Segundo Ferreira & Mamede (2003) os resultados de uma mastectomia podem comprometer físico, social e

emocionalmente. Visto que a mutilação favorece o surgimento de questões na vida das mulheres,

principalmente em relação a sua imagem corporal. Assim, se mostra como de fundamental importância para

os profissionais da saúde, compreender de que maneira estas mulheres lidam com a imagem do seu próprio

corpo, bem como de que maneira estas mudanças afetam a sua existência.

A relação que o individuo estabelece com o seu próprio corpo é um elemento essencial que constitui a

subjetividade. Dessa forma, a ruptura desta relação causada pelo surgimento de uma doença, em especial o

câncer de mama, tem um impacto na vida das mulheres. Devemos levar em consideração o significado que a

mama tem para o feminino. (Azevedo & Lopes, 2010).

O corpo como palco onde se desenvolvem relações entre o psíquico e o somático

Devemos ter em mente que os nossos corpos não devem ser compreendidos somente através de uma

expressão individual, visto que o corpo representa valores e crenças de uma sociedade da qual faz parte.

Dessa forma, um corpo não atua no mundo social como coisas “em si mesmas”, ao contrário, este é sempre

mediado pela cultura (Bruhns, 2000).

Zecchin (2004) considera que existe uma organização mental do corpo onde o sujeito se reconhece

subjetivamente. Em sua experiência clinica em um hospital, ela pôde perceber que “há uma história da

pessoa no corpo”, assim, ela conclui que existe uma relação singular e subjetiva estabelecida com o corpo.

Birman (apud Zecchin, 2004) ao se referir a esta separação entre corpo psíquico e corpo biológico, fala na

colonização do corpo-organismo pela medicina e de um corpo sem carne objeto da psicanálise. Segundo o

autor, na medida em que se separam os saberes em cadeia, teremos de lidar com clínica e com sujeitos

divididos. Ao deixarmos de fora o corpo/sujeito que sofre, excluímos o corpo como um campo de experiência

e emoção, assim, tanto a psicanálise, quanto a medicina terão que lidar com a dúvida e com o “vai-e-vem

entre os postulados”, visto que o sujeito é em si esta complexidade. “Assim como temos um corpo orgânico,

fisiológico, biológico, também carregamos no corpo uma história singular”. (zecchin, 2004).

É neste sentido que Gerbase (2011 pág. 9) afirma que “o indivíduo é corpo”, assim, o corpo interessa ao

psicanalista em sua singularidade, como um, como o que é contado e quando se trabalha o corpo também

está tratando do sujeito. Nas palavras do autor, “Colocar corpo e sujeito em uma relação de equivalência, se

não de homologia, tem a vantagem de deixar de lado a divisão corpo/mente. Corpo é equivalente a sujeito, e

sujeito é homologo a corpo” (Gerbase, 2011 pág. 10).

A partir dessas considerações, entendemos que, no âmbito da vivência de mulheres acometidas por câncer de
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mama, não basta que sejam levados em conta aspectos relacionados à doença em si ou um conhecimento

padronizado sobre cada mulher, visto que estas são sujeitos que foram acometidas por uma doença cheia de

estigmas e medos, que necessita de apoio emocional. Cabe entender como estas mulheres significam o seu

corpo e o seu processo de adoecimento, para uma maior compreensão destas mulheres enquanto seres que

demandam escuta e apoio.

Metodologia

Buscando compreender os múltiplos significados que as mulheres que vivenciaram o câncer de mama

atribuem ao seu corpo, foi desenvolvido um estudo de natureza qualitativa. Assim, optou-se pelo método

etnográfico como referencial metodológico para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho.

De acordo com Caiafa, (2007) a etnografia se caracteriza como uma metodologia de pesquisa qualitativa que

lida com dados dos mais diversos, além de mobilizar diferentes sentimentos e pensamentos envolvidos. Dessa

forma, uma pesquisa etnográfica se atém as impressões e informações que aparecem nos encontros de

campo.

Uma das características interessantes na pesquisa etnográfica diz respeito à inclusão do pesquisador, de

forma problemática, no próprio trabalho. Assim, a inserção do pesquisador na situação que ele mesmo

investiga é tomada como um aspecto de relevante importância na pesquisa etnográfica, visto que a etnografia

envolve observação intensiva e, de alguma maneira envolve uma convivência com o campo ao qual este

investiga. (Caiafa, 2007).

Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida no setor da oncologia de um hospital público do estado de

Sergipe, os dados provém da participação nos encontros de um grupo de mulheres com câncer de mama

desenvolvidos no hospital, registradas em diário de campo, e das analises das sessões de entrevistas

realizadas com 5 participantes do grupo. Todas as entrevistas foram gravadas com a prévia autorização das

participantes, as quais também assinaram termo de consentimento livre e esclarecido que garante a não

identificação dos sujeitos e da instituição. Todas as participantes são adultas na faixa etária de 40 a 56 anos.

Antes de começar a etapa das entrevistas propriamente dita, houve um período de 2 meses onde se

acompanhou os encontros do grupo de mulheres com câncer de mama da referida instituição, a participação

dos encontros no grupo serviu para apresentar a pesquisa e conhecer as mulheres antes de entrevistá-las. Os

encontros ocorriam todas as terças- feiras pela manhã, coordenavam o grupo uma psicóloga e duas

fisioterapeutas, nestes encontros eram promovidas palestras e atividades das mais diversas. Todos estes

momentos foram relatados em diários de campo. Portanto as entrevistas só foram realizadas depois de 2

meses de convivência com o grupo. Dessa forma, foram entrevistadas 5 mulheres que passaram por algum

tipo de cirurgia como mastectomia radical[ii] ou a quadrantectomia[iii]. A seleção dos sujeitos foi realizada

através da inserção no grupo acima citado, através do contato com possíveis voluntárias.

Foi utilizado um roteiro de entrevista para entrar em contato com as narrativas dos sujeitos participantes e

abarcar os objetivos da pesquisa. As perguntas eram abertas, o que permitiu uma maior liberdade para que

as mulheres pudessem falar sobre sua experiência de adoecimento em relação ao câncer. As entrevistas

foram feitas no hospital nas terças e quintas (dias que elas se encontravam na instituição), assim depois que
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terminava a reunião do grupo ou após a realização dos exercícios fisioterapêuticos tentávamos encontrar uma

sala vazia ou um espaço silencioso e com o mínimo de influencias externas que pudessem interferir e

realizávamos as entrevistas.

Depois foi feita a transcrição literal das entrevistas, mantendo todas as expressões que surgiram, ressaltando

os momentos de risos, choros, pausa, alegria etc. em seguida, fizemos uma leitura do material transcrito para

a análise. Os nomes das participantes foram substituídos por nomes fictícios para resguardar as suas

identidades, também foram resguardadas quaisquer informações que pudessem identificar as participantes

Este trabalho utilizou a descrição etnográfica como metodologia interpretativa das narrativas das mulheres

com câncer de mama, De acordo com Bruner (1986 apud Gomes 2005) as estruturas narrativas servem como

guias interpretativos, dessa forma, elas são capazes de indicar dados, definir tópicos de estudo e identificar

uma dada situação de campo que podem transformá-las do estranho para o familiar.

Os resultados foram analisados de acordo com a literatura que fundamenta este trabalho.

Resultados e Discussão

Da relação com o próprio corpo a partir da retirada da mama

De acordo com Fernandes (2006), nas novas formas da expressão do sofrimento humano, o corpo vem

tomando a cena, assim este se constitui como fonte de sofrimento, insatisfação e frustração. A autora

acrescenta que neste sentido ao invés do corpo ser veículo ou meio de satisfação pulsional ele passa a ser

cada vez mais veículo de dor e sofrimento.

O corpo tem papel importante na construção da auto-imagem, além disso, a consciência do corpo ou a

relação que o sujeito estabelece com ele é fundamental na construção da sua individualidade. Essa

consciência sofre influencia de uma série de fatores como o social, o afetivo e o perceptivo. Uma doença ao

afetar o corpo causa uma ruptura dos elementos constitutivos nessa relação, ou seja, afeta a imagem

corporal enquanto elemento constitutivo da individualidade (Azevedo, 2004).

A retirada da mama devido ao diagnóstico do câncer afeta a auto-imagem corporal da mulher. A realização da

cirurgia mutiladora constitui-se como traumatizante e diante disso podem surgir vários sentimentos como o

da perda que refletirá na sua feminilidade. Neste sentido, “com a realização deste procedimento, a imagem

corporal da mulher se modifica radicalmente, na maioria das vezes, sem um preparo suficiente para se

adaptar à sua “nova imagem” (Amâncio & Costa 2007 pág. 42).

Diante disso, discutiremos adiante, sobre a perspectiva das mulheres entrevistadas, de que maneira estas se

relacionam com o próprio corpo, quais os sentimentos suscitados diante da experiência vivida, quais as

dificuldades enfrentadas ao retirar a mama e quais os significados que estas atribuem ao seio.

Relações estabelecidas com o corpo e dificuldades enfrentadas

Ao falar de corpo humano sob o olhar da mulher que vivenciou um acontecimento traumático como o câncer

de mama e o seu tratamento cirúrgico, não estamos falando exclusivamente de um corpo biológico, mas
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falamos de um corpo carregado de significados, símbolos e afetos. Buscamos entender de que maneira este

corpo é significado por estas mulheres que entrevistamos, visto que o corpo sofre mudanças e representações

ao longo da história social e cultural em que estamos inseridos, podemos dizer também, ao longo da

experiência de vida de cada ser humano (Pinheiro, 2011; Azevedo & Lopes, 2010; Albuquerque JR, 2009).

Fernandes (2006 pág. XI) ao falar da distinção entre o copo objeto da medicina e o corpo ao qual a

psicanálise volta seu olhar acentua que o corpo biológico, objeto da medicina, obedece às leis orgânicas e

funcionais formando um todo em funcionamento, um organismo. Por outro lado “o corpo psicanalítico obedece

às leis do desejo inconsciente, constituindo um todo em funcionamento coerente com a história do sujeito”.

De acordo com Barros (2002 pág. 97) o corpo é algo que se presume, no sentido de que sua inteireza está

sempre posta em questão. Isso ocorre por que o corpo depende tanto de um modelo externo como de um

desejo que vem do Outro. O autor acrescenta ainda que este presumir implica que, em se tratando da

experiência do corpo, há nele uma espécie de “não saber” que é necessário ao seu funcionamento.

Neste sentido, o dar-se conta do corpo aqui está atrelado ao se perceber com uma doença que afeta o corpo

físico, porém não afeta somente o corpo biológico, afeta também o psíquico, pois segundo Espinosa (2011

pág. 70) “a mente humana, com efeito, é a própria idéia, ou conhecimento do corpo humano”. Podemos

perceber nas narrativas a seguir, de que maneira elas percebem o corpo diante da experiência do estar sem a

mama, cada uma articula o sentimento com o seu próprio corpo por meio das suas vivencias singulares.

Lucíola sente o corpo como falta, um corpo incompleto, visto que falta um pedaço dela que é a mama

retirada:

Normal... Eu olho assim, claro que vê né a parte que ta faltando da gente, olha

assim dá um pouquinho de tristeza né?

Vê que ta faltando uma mama na gente, mas eu procuro viver da melhor maneira

possível, não me desesperar por que ta faltando uma parte do meu corpo. Tô

vivendo até quando Deus quiser. Então... Como eu vejo o meu corpo?

Faltando um pedaço de mim, né?

Faltando um pedaço de mim. Mas eu vejo com a maior naturalidade, maior

naturalidade, não posso fazer mais nada. Tem que encarar mesmo a realidade e

viver. (Lucíola)

De acordo com Vieira (apud Azevedo 2004 pág. 53) os fatores que influenciam a crise da imagem corporal

são inúmeros, dentre elas podemos destacar a maneira como a pessoa percebe o acontecimento, o estado

fisiológico em que se encontra, a natureza da doença, bem como o tratamento ao qual foi submetida e a

representação desta na sociedade ao qual esta inserida. “São inúmeras as dificuldades enfrentadas

decorrentes da quebra da integralidade corporal, demonstrando que o corpo possui um forte significado da

vivência”. Cecília destaca como ela se sente em relação ao seu corpo, com um sentimento de estranheza

frente ao corpo mutilado, se sente uma pessoa diferente dos outros e diferente do que era antes, ela se

angustia e se entristece ao ver que falta uma parte de si.

Pra falar a verdade, hoje, no momento o meu corpo é como quem se transformou
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meu corpo hoje é totalmente... Não é o corpo que eu tinha antes. Como pra começar

a gente se sente estranha né?

Imagine, a gente se sente estranha faltando só uma parte do corpo. Por que no início

eu não olhava muito pra mim, passei um tempo sem olhar por que eu me achava

meio estranha. [...] Olhando pra gente, agente sabe que tá faltando algo em você

entendeu?

[...] Ah! Eu... Pra falar a verdade eu me sinto estranha, frente a frente assim com o

espelho eu me sinto (pausa) [...] Olhando assim, faltando uma parte... Estranha

pronto, na verdade eu me sinto meio estranha. (Cecília)

A mastectomia, cirurgia ao qual Cecilia e Lucíola foram submetidas, produz uma amputação real no corpo que

nos remete a uma situação de castração (Amâncio & Costa 2007). Pelas narrativas podemos perceber que

existe um sentimento de estranheza em relação a si e aos outros por estar com um corpo marcado, um corpo

fragilizado pela cirurgia. Assim Cecilia diz que fica desconfiada quando se defronta com o próprio corpo,

deixando de fazer coisas que antes fazia, como usar certos tipos de roupas.

Além de ser muito sofrido para a mulher se ver sem uma parte do seu corpo, verificamos também que a

cirurgia impõe limitações que fazem com que estas mulheres reflitam a necessidade de desempenhar novos

papeis e tarefas. Dessa forma, é possível que a mastectomia interfira no papel em que a mulher exercia antes

na sociedade, interfira no ser mãe, mulher e trabalhadora (Amâncio & Costa 2007; Bergamasco & Ângelo,

2001). Com relação às dificuldades por conta do câncer de mama, Emília ressalta:

Bom a minha dificuldade é que eu não aguento mais trabalhar como eu trabalhava

de jeito nenhum eu faço assim a limpezinha dentro de casa eu já quando é de tarde

eu to muito cansada como quem fiz um trabalhão bem pesado, o corpo todo me dói

e você imagine se eu tivesse trabalhando eu não ia aguentar de jeito nenhum a

minha dificuldade é essa. Não posso pegar peso que se pegar incha mais, já não

peguei e ele ta nesse ponto e se eu pegar?

Não posso pegar peso de jeito nenhum nem fazer nada, se eu tivesse condições era

pra eu ficar no canto sem fazer nada, mas só que eu não posso né (Emília).

É neste sentido que Aureliano (2009 pág. 61) comenta que, ao se falar em câncer de mama, existem relações

e ações afetadas pela doença que não são totalmente resolvidas, mesmo com a cura, visto que a

mastectomia interfere definitivamente na estrutura corporal, com isso a cirurgia redefinirá a percepção e ação

da mulher com seu corpo. O autor comenta também que a mulher muitas vezes tem que adaptar alguns

aspectos da sua vida por conta da ausência da mama, como por exemplo, o vestir uma roupa, assim, “todos

estes são aspectos da vida da mulher mastectomizada que passam a ser controlados em função da alteração

corporal”. A dificuldade com relação à roupa é visto na narrativa de Lucíola, que respondeu sobre qual a

maior dificuldade enfrentada por ela na relação com seu corpo:

Sinto que a dificuldade é assim na aparência, de uma roupa de um sutiã né?

Você quer vestir uma roupa, um sutiã diferente e já não pode mais. Por que ta

faltando, fica uma coisa estranha no corpo, né?
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Aquela deformidade ali que você tem a falta de uma mama claro que você não esta

mais normal. Sempre tem a dificuldade de você botar uma roupa, um sutiã, uma

coisa assim sempre tem aquela dificuldade. Aparência, estética, da roupa (Lucíola).

Como podemos ver nas narrativas acima, existe uma dificuldade na relação com o corpo após a cirurgia,

dificuldades estas que cada mulher ressalta a partir da sua vivencia, naquilo que é sentido como mais

importante para esta, assim Emília ressalta as dores no corpo devido ao esforço físico. Relata que não pode

mais trabalhar como fazia antes, pegar peso, fazer limpeza em casa, por que o corpo dói muito. Já Lucíola,

centra seu discurso na aparência, para ela sua maior dificuldade com relação ao corpo após a cirurgia é não

poder colocar mais uma roupa atraente, visto que fica uma deformidade no corpo, para ela o corpo fica

estranho.

Significados atribuídos ao seio

Os seios são a parte do corpo que define a mulher, pois são de fundamental importância na construção da

feminilidade. Dessa maneira, os seios são considerados como símbolo do universo feminino (Azevedo, 2004).

Braganholo (2007), afirma que em nossa sociedade, quando se trata da construção da feminilidade, existe

uma supervalorização do belo, do perfeito e saudável, assim a mama é vista como um ideal de perfeição e

beleza, diante disso, “qualquer anormalidade estética é encarada com descriminação, desvalorizando a

mulher por não se adequar aos padrões sociais e culturais de beleza” (Braganholo, 2007 pág. 23).

Levando-se em conta toda a rede de significados que o seio tem na vida da mulher, se faz importante

entender como mulheres que passaram pela cirurgia como tratamento do câncer de mama significam seus

seios, lembrado que este significar perpassa a condição em que estão inseridas, o que pode ser verificado nas

narrativas a seguir:

Então, assim é como se fosse questão de estética, você tem que ta bonita, tem que

se apresentar bonita, usar um decote. Eu acho que o seio é o que chama muita

atenção na mulher, né?

Pode usar um decote e assim com essa cirurgia, depois dessa cirurgia eu não posso

mais usar este decote. É só isso mesmo. O seio pra mim é um membro do meu

corpo que se foi né?

É como se tivesse faltado um pedaço de mim que se foi. Vendo sinto uma falta assim

dele, por questão de estética mesmo, de aparência. (Lucíola)

Os meus seios foi o que Deus me deu assim de início e eu agradeço assim, eu pude

amamentar muito, amamentei com quatros anos, dois anos o meu mais novo e faz

uma falta por que o seio é o que a mulher tem de bonito. O seio a mulher... É um

acessório na mulher bem bonito, bem... Você põe uma roupa, o seio já dá uma

demonstração bela e pra sua elegância comprar roupa, não que eu você perca de

acordo com a roupa que você ta usando o seio que você perdeu, mas o seio dá uma

proporção do ser mulher diferente né?
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Eu sou completa e você sem um seio você se sente um pouco assim: Tá faltando

algo, mas é isso eu acho que... Mas ai a agente vai vivendo, entendeu?

Vai vivendo. (Iracema)

Podemos perceber nas narrativas acima que o seio representa para estas mulheres o quer a mulher tem de

mais bonito, ou seja, o significado atrelado à mama é o ideal de beleza feminino. Assim, Lucíola relata que o

seio para elas está relacionado à sexualidade feminina, é o que a mulher pode exibir por meio de um decote,

toda a sensualidade e beleza. Iracema também relata a sensualidade que o seio ressalta na mulher,

acrescenta que os seios fazem com que a mulher se sinta completa.

Do ponto de vista em que elas se encontram, ou seja, como mulher que realizou uma cirurgia de retirada

total da mama, elas relatam a vivência do seio como falta, neste corpo que é delas, falta um “instrumento

especifico do desejo feminino”. (Zecchin, 2004). Neste sentido, Iracema ressalta que seu seio faz falta, pois

na hora de por uma roupa ela sente a diferença, sente como se estivesse faltando algo, para ela estar sem

uma mama é vivido com sentimentos de incompletude, é um ser mulher que é diferente.

Segundo Vieira ET AL (2007 pág. 313) o seio representa objeto central do desejo e da satisfação nas

mulheres, assim uma enfermidade ao atingir este órgão destrói toda a simbolização feminina atrelada. Pois,

“quando é ameaçada da perda deste órgão, a mulher sente que sua identidade feminina está sendo

questionada, bem como a sua capacidade para amamentação e sua sensualidade”.

Emília também relata seus sentimentos em relação ao seio:

Muito importante uma mama na gente, quem vê assim diz ah uma mama não sei o

que não é nada não, mas o peito é muito importante numa mulher é a peça mais

valiosa que a mulher tem em cima da gente é o seio, é bonito, muito bonito um seio

eu to dizendo a você quando eu chego no espelho assim que eu tiro minha prótese e

me olho só com um peito só é feio, fica o oco muito grande. [...] Quem tiver seu seio

cuide muito bem antes que aconteça por que um seio faz muita falta na gente, [...] a

pessoa que é vaidosa vai e constrói bota um silicone, bota reconstrói, mas eu não

quero mais já fiz uma rejeitou deixe assim mesmo. [...] e é muito importante, eu

nunca pensei de... A gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente, quando

a gente descobre é um choque tão grande, é um choque muito forte. [...] a pessoa

sem uma mama minha filha é um sentimento tão grande que acaba com a vida da

gente, é muito importante um seio na gente, é muito importante. Na medida em que

a pessoa tiver chance de reconstruir reconstrua por que é bonito e a gente precisa, a

gente precisa da reconstrução agora eu que não o cirurgião plástico falou a mim que

eu não posso colocar nada só tirar por que tudo o meu corpo rejeita, se eu colocar

um silicone, deus me livre eu ia tirava vai rejeitar, logo o silicone olhe, minha própria

carne ele rejeitou, mas eu tenho pra mim que foi por que foi feito na hora, na hora

que tirou a mama construiu a mama acho que foi isso, ai o doutor me disse a mim

que de 100% que ele colocou eu tenho 30% ainda só que tá feio, mal arrumado,

aqui ficou cheio e aqui oco, mas ai ele disse que arrumava e ficava bonitinho, mas ai
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meus filhos mãe não vá se cortar tanto não, já me cortei tanto, já fiz essa cirurgia ai

eu não quero mais me cortar deixe assim mesmo. Não to novinha mais pra tanta

vaidade, mas ai eu fico assim pessoas mais velhas do que eu faz né?

Imagine eu deixe assim mesmo. (Emília)

Emília ressalta o valor que tem uma mama na mulher, ela também aponta a beleza como um atributo

importante para o ideal feminino. Dessa maneira, o seio significa muito para estas mulheres, é um órgão

marcado de características singulares em relação a sua sensualidade e sexualidade. A dificuldade de estar

sem um seio é visto nas narrativas acima. Neste sentido, Emília fala que quando está de frente para o

espelho se sente feia, vê o oco e não uma mama completa. Ela também fala da reconstrução como uma

possibilidade de devolver a mulher acometida pelo câncer a beleza, para ela é muito importante que a mulher

faça a reconstrução.

É importante ressaltar que nenhumas das mulheres entrevistadas fizeram reconstrução mamaria, Iracema

relatou que estava em processo para fazer a reconstrução e Emília fez a reconstrução com parte da sua

barriga assim que fez a mastectomia, porém houve rejeição e ela ficou com 30% do que o médico tinha

colocado. Souza (2007 pág. 88) demonstra que a reconstrução é um fator importante para a recuperação da

auto-estima nas mulheres que fizeram a mastectomia, em seu estudo ela percebeu que mulheres que fizeram

a reconstrução mamaria trazem em suas narrativas sentimentos de valorização do corpo, bem estar e

otimismo. Segundo a autora, o principal motivo que leva as mulheres a fazerem a cirurgia de reconstrução “é

o anseio de voltar a se sentirem inteiras”.

Considerações finais

A relação com o corpo é vivido de acordo com a forma como estas se percebem, a maioria das entrevistadas

retirou uma das mamas de forma radical, diante disso estas sentem o corpo como incompleto, faltando uma

parte de si, também se sentem estranhas, diferentes do que eram antes e diferentes das outras mulheres.

Falar do corpo é acompanhado de muito sofrimento, pois estas sentem dificuldades em voltar o olhar para

próprio corpo, este corpo permanece em silencio, ou melhor, é esquecido durante as atividades diárias,

porém quando se deparam na intimidade com o corpo, como tomar banho, se olhar no espelho ou em

situações em que precisam usar uma roupa, vestir um biquíni para ir à praia ou durante a relação sexual, este

corpo é lembrado e com a lembrança vem a dor, vimos que o sentimento de perda é muito forte nas

narrativas.

Como dificuldades enfrentadas na relação com o próprio corpo elas apontaram o fato de sentir muitas dores

nas articulações e com isso as limitações por conta da cirurgia, o fato de não poder mais trabalhar causa

sentimentos de incapacidade e frustração. Também apontaram como dificuldades, por conta da ausência da

mama, o vestir uma roupa, neste sentido a aparência corporal é modificada, elas ficam tristes quando tem

que vestir um sutiã, uma blusa decotada ou algo mais sensual, visto que de acordo com as narrativas já não

podem mais usar nada disso, pois se sentem estranhas e menos atraentes.

Em relação aos significados atribuídos ao seio, percebemos que são inúmeros os significados que estas

atribuem a este órgão, pois cada mulher tem uma relação particular com seu corpo e com a mama. A mama é
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um ideal de beleza feminino, órgão dotado de significados e repleto de sentimentos, o seio é representante de

amores que são muito significativos na vida da mulher. Dessa forma, a perda deste órgão é algo muito sofrido

para as mulheres, diante disso, uma série de sentimentos são suscitados.

Nas narrativas o seio é visto como um membro de muita importância para a mulher, um órgão repleto de

beleza e erotismo, percebemos que para estas mulheres a perda do seio é acompanhada por sentimentos de

incompletude na feminilidade, ou seja, a sensualidade e sexualidade são abaladas, estas mulheres narram

sentirem-se incompletas enquanto mulher, além de não se sentirem sensuais por conta da dificuldade em

colocar uma roupa com decote ou uma roupa que reflitam sedução, por que como elas trazem nas narrativas,

existe um vazio que não foi preenchido. Percebemos então que as modificações do corpo, aqui discutidas,

implicam em transformações afetivas que refletem na maneira como estas percebem a si próprias.

Percebemos também que estas mulheres sentem dificuldades em visualizarem um “novo corpo” ao

perceberem sua feminilidade ameaçada.

Diante disso, pudemos nos aproximar das vivencias destas mulheres e entender de que maneira estas se

relacionam com seu próprio corpo, aqui pudemos compreender que o corpo deve ser visto de forma integral,

não só de acordo com seu caráter biológico. Assim, entendemos que falar de corpo é falar dos sentidos e

sentimentos investidos. O corpo é relacional e se define nos encontros do qual faz parte, bem como por meio

do corpo o sujeito se constrói no mundo.
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