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No momento em que um indivíduo, seja homem ou mulher, recebe o diagnóstico de
câncer, “seu modo de vida e suas relações interpessoais passam a ser objetos de reflexão e
questionamento” (Vieira; Queiroz, 2006, p. 63), produzindo estigmas sociais em torno da
pessoa acometida pela doença, já que há um grande imaginário social associado ao processo
de adoecimento (Scorsolini-Comin; Santos; Souza, 2009). O diagnóstico de câncer de mama
para uma mulher, não é diferente. Segundo Viera e Queiroz (2006), a partir deste momento,
ela passa a assumir um papel de doente, além dos demais papéis sociais que já possui, e sua
constituição feminina fica comprometida, visto que a mama é um símbolo de feminilidade
ligado à sexualidade. Segundo Silva (2008), os tratamentos complementares ainda podem
levar à perda de cabelo, infertilidade, irregularidade ou interrupção da menstruação,
acentuando ainda mais a crise de identidade feminina, identidade esta que “fundamenta a
existência da mulher” (Silva, 2008, p. 236).
Após o diagnóstico de câncer de mama, segue-se para o tratamento que pode ser a
quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia de retirada parcial ou total da mama, denominada
mastectomia. A cirurgia é o meio mais agressivo e traumatizante de tratamento, interferindo
diretamente na identidade feminina e, de acordo com Duarte e Andrade (2003), acarreta
alterações na imagem corporal e dificuldades de reinserção social, profissional, familiar e até
mesmo sexual.
Dessa forma, todo o processo de adoecimento e tratamento, seja ele radical ou não,
afeta diretamente a feminilidade e gera um sentimento de luto e morte pela significativa perda
de uma parte do corpo, a mama, de acordo com Godoy et al. (2009). “Sabe-se que, sob o
aspecto psicológico, os enfermos experimentam reações de reajustamento que podem ser
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chamadas de estágios do processo de morrer, formulados por E. Kübler-Ross (1977)” (Borges
et al., 2006, p. 366). Os cinco estágios propostos por ela incluem a negação, raiva, barganha,
depressão e aceitação. Borges et al. (2006), ainda referem que nem todos os enfermos
completam os cinco estágios, e nem todos os fazem nesta sequência.
As representações sociais são formas de conhecimentos práticos construídos a partir
da realidade do sujeito inserido em um contexto social, com a finalidade de obter um meio de
comunicação e sua compreensão pelos membros pertencentes a este mesmo contexto.
Segundo Spink (1993), tal comunicação não deve ser reduzida a apenas contextos cognitivos
como símbolos e imagens, mas também a fenômenos sociais, com o objetivo de criar uma
realidade comum entre os sujeitos.
Partiu-se, nesta pesquisa, da perspectiva da feminilidade em mulheres que sofreram
mastectomia total ou parcial. Quais as transformações subjetivas vividas por estas mulheres
após perceberem as mudanças advindas da cirurgia? Como lidaram com a descoberta do
câncer, o processo de tratamento e o pós-cirúrgico? De que maneira a mastectomia modificou
a representação social da feminilidade para estas mulheres?
Para tanto, propôs-se a investigar como a mastectomia interfere na representação
social da feminilidade. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou a
pesquisa participante, exploratória e a entrevista semiestruturada como instrumento de
pesquisa, aplicada em uma amostragem não-probabilística intencional da população.
A pesquisa foi realizada contando com a participação de cinco mulheres
mastectomizadas, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), sob o número 763.302. A coleta de dados
ocorreu na Associação Sempre Viva – Serviço de apoio às mulheres com Câncer de Mama, da
cidade de Catanduva/SP. Trata-se de uma Organização Não Governamental (ONG) que
oferece apoio psicológico, emocional e espiritual às mulheres mastectomizadas, além de fazer
encaminhamentos especializados, orientação para a melhoria da qualidade de vida, estimular a
família a participar do processo de cura e reabilitação da mulher, confecção de próteses,
orientação sobre legislação específica e atividades direcionadas à prevenção do câncer de
mama. Foram realizados cinco encontros, com duração média de uma hora por sessão. Os
dados foram coletados por meio da técnica de grupo focal, em uma roda de conversa com
cinco voluntárias da Associação que aceitaram participar da pesquisa, utilizando-se questões
geradoras de discussões.
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Foram elencadas quatro categorias de análises para interpretação dos discursos
obtidos, segundo a teoria de Análise de Conteúdo (Bardin, 2009): sentimentos frente ao
câncer; negação da doença; aceitação da doença e feminilidade.
Nos discursos foi possível observar alguns sentimentos que surgiram frente ao
diagnóstico de câncer de mama. O sentimento de finitude aparece no discurso: “Na hora que o
médico falou, eu abaixei a cabeça, fiquei quieta. Voltei para casa. No caminho chorei muito,
vim chorando de Barretos até aqui. Vem muita coisa na cabeça, o chão abre, e você não sabe
o que pensar. Você começa a pensar nos filhos, nos projetos que você tem, parece que a vida
para. Chorei até chegar em casa. Eu morri”. Em contraponto, outra entrevistada revela que
“Eu nunca pensei assim. Eu falo que é pensar negativo. Eu nunca pensei que eu fosse morrer.
Sempre positivo, sabe? Eu falo que eu era muito ignorante com relação à doença. Hoje tem
mais informação”. A revolta em relação ao diagnóstico foi revelada na consideração: “Na
hora eu fiquei muito revoltada, mas já que tinha que fazer, optar por tirar, eu optei por tirar”.
Em resposta ao sentimento de revolta, uma das entrevistadas revela: “Sobre essa doença, não
me revoltei. Nunca me revoltei. Eu só me senti culpada. Onde eu errei? O que eu fiz de
errado? Por que está acontecendo isso comigo? Então, essas coisas...”, demonstrando a
presença do sentimento de culpa frente ao diagnóstico recebido.
Na categoria de análise negação, percebeu-se que o câncer de mama foi rejeitado
como doença por algumas entrevistadas, podendo ser verificado nos discursos: “Na hora a
gente não quer aceitar. Eu falo que não tenho câncer. Eu não aceito que tenho, não me sinto
com câncer. Só faço tratamento porque é preciso”; “Eu não vejo o câncer como uma doença.
Para mim, eu não sinto que eu tenho essa doença, eu não sinto nada. Me sinto normal” e “Eu
não me sinto com câncer. Eu não acho, sabe? Eu vivo normalmente. Às vezes, eu me lembro
quando eu me olho no espelho e estou careca. Mesma coisa que nada pra mim”.
A categoria aceitação contemplou o reconhecimento sobre a doença e a luta pela vida,
ou seja, aceitar a condição de estar doente e mesmo assim, não perder as esperanças e não
deixar que as limitações decorrentes da doença interfiram de maneira radical no dia-a-dia,
(Borges et al., 2006). Esta categoria compõe-se de alguns discursos como: “Me sinto uma
pessoa normal. O câncer é uma doença como outra qualquer”; “Hoje eu já não ligo mais. Eu
acho que a aceitação é o que vai ajudar em todos os relacionamentos”; “A gente tem que
aceitar tudo numa boa. No começo eu me perguntava, só em mim? Mas depois eu passei a
perceber que não era só em mim. A gente se revolta no começo, mas depois você tem que
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aceitar”; “Acho assim, a gente quando nasce já tem um destino traçado, não tem como mudar
isso. A cada instante é nas mãos de Deus que está. Nós tínhamos que descobrir, descobrimos.
Nunca fiquei revoltada. Eu tenho, assim, uma boa aceitação” e “Eu voltei na minha rotina de
vida, mas... a gente tem dificuldade. Eu faço minhas coisas em casa, devagar, não deixo de
fazer. Sempre tem alguma limitação. Mas a gente tem que lidar com ela também. A altura do
varal também dificulta um pouco. Cada dia você mexe com uma coisa”. Também há que se
considerar que outros fatores podem contribuir para a aceitação desta doença, tais como o
contexto sociocultural, vivências e experiências do indivíduo anteriores à doença (Silva,
2008).
A categoria de análise feminilidade, traduzida como a modificação da imagem
corporal que gera, além de alterações psicológicas, dificuldades de reinserção nos contextos
social, profissional, familiar e até mesmo conjugal, contemplou discursos significativos como:
“A gente quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Porque tem dia que
quando você toca em si mesma, percebe que não é mais igual. Eu não sei o que seria de mim
se não fosse o carinho do meu marido, do meu filho, dos meus netos”; “Eu vou num clube,
numa piscina, se tiver que ficar lá sem roupa, essa é a dificuldade, ai você vai se escondendo.
Não consigo ficar sem roupa, nem mesmo na fisioterapia” e “Me vi meio estranha. Achei que
ia mudar muita coisa, principalmente na vida conjugal. Para o meu marido, acho que mudou
muito mais, porque ele morria de medo de pôr a mão em mim, não sei se ele tinha medo de
me machucar, se ele tinha dó de mim. No mesmo momento passava pela minha cabeça, será
que ele está com medo de pegar alguma doença? Olha o que vinha na cabeça da gente!”.
Conforme exposto, a mama traz consigo a representação de feminilidade e sexualidade e sua
retirada, por meio da mastectomia, causa consequências traumatizantes aos enfermos,
acarretando alterações tanto físicas como psicológicas (Silva, 2008).
A partir deste estudo, pode-se concluir que a mastectomia interfere na representação
social da feminilidade, considerando-se o contexto do indivíduo e a fase da doença em que se
encontra, ou seja, negação, raiva, barganha, depressão ou aceitação (Kübler-Ross, 1996). O
presente estudo também mostrou que é possível promover um espaço de reflexão para os
indivíduos acerca da sua doença e auxiliar na promoção da superação, baseados na troca de
experiências entre eles, como proposto pela ONG Sempre Viva.
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