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Introdução 

 

 

O presente artigo é desencadeado a partir de experiência profissional no 

atendimento a mulheres puérperas usuárias de crack, na Unidade da Mulher e do Recém-

Nascido do Hospital de Clínicas/UFPR. 

 

O Hospital de Clínicas atualmente possui 60.473 mil metros quadrados de área 

construída: 261 consultórios e dispõe de 643 leitos distribuídos em 59 

especialidades. Nele trabalham 3.113 funcionários (1.055 vinculados à Fundação de 

Apoio e 2.058 ao MEC), 266 docentes do curso de medicina e, ainda, 248 residentes 

atendendo um universo populacional regional de 411 mil pessoas do Estado do 

Paraná (97% das pessoas atendidas) e realizando uma média mensal de 60.920 mil 

atendimentos, com um índice de 1.464 internações e 837 cirurgias. É o maior 

prestador de serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) do estado do Paraná 

(HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2011). 

 

 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – HC/UFPR - foi 

inaugurado em 1961. Em 1983 é implantando o serviço de Alojamento Conjunto na Unidade 

de Mulher e do Recém-nascido – Maternidade (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2011). 

 

A Maternidade do HC/UFPR é vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

considerada como referência hospitalar a gestante de alto risco. A gestação de alto 

risco é definida pelo Ministério da Saúde (MS) como “aquela na qual a vida ou a 

saúde da mãe e/ou do feto tem maiores chances de ser atingida por complicações 

que em ou na média das gestações” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.5) 

(MOLON, 2009). 
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Dentre os principais fatores que se apresentam como risco gestacional 

anterior a gestação, o Ministério da Saúde (2010 p. 12) divide-os em três grupos: 1) a historia 

reprodutiva anterior da mulher; 2) condições clínicas preexistentes e características 

individuais e 3) condições sociodemográficas desfavoráveis, onde aponta o uso de drogas 

licitas ou ilícitas, também como fator de risco. 

De acordo com pesquisa realizada em 2010, intitulada “Impactos 

Obstétricos e Perinatais da Exposição Intrauterina ao Crack: Experiência da Maternidade do 

Hospital de Clinicas da UFPR no período de 2005 a 2009”, em 2005 foram atendidas pelo 

Serviço Social da Maternidade 7 mulheres puérperas usuárias de crack. Já em 2008 esse 

número foi de 61 mulheres, ocorrendo uma pequena redução em 2009, como consequência da 

epidemia de H1N1/Influenza A (MAFFINI, 2010). 

Por esses dados pode ser visualizado um aumento considerável na demanda 

de atendimento a mulheres puérperas dependentes químicas no Alojamento Conjunto, da 

Unidade da Mulher e do Recém Nascido do Hospital de Clínicas/UFPR. 

Para a problematização da temática apresentada, qual seja, a associação 

entre maternidade e drogadição e os mitos sob os quais tais conceitos estão envoltos,  o 

presente artigo tem por objetivo central analisar aspectos da construção social da 

maternidade/maternagem e sua associação com o uso de substâncias psicoativas. Para tanto, a 

pesquisa realizada apropriou-se de referencial teórico que analisa Maternidade e Drogadiação 

a partir de sua radicalidade. Tem com principais fontes teóricas Badinter e Saffioti, na 

discussão sobre Gênero e Maternidade e Pratta e Santos sobre saúde e dependência química. 

 

 

A Produção da Maternidade: “Nas duas faces de Eva” 

 

 

A construção do atual modelo ocidental hegemônico
1
 de maternidade, 

presente concreta e simbolicamente nas formas de representações sociais, é dado social e 

historicamente. Conforme Badinter (1985), a passagem à construção da maternidade 

                                            
1
 “A hegemonia, nesse sentido, se dá a partir de formas de pensar postas pelo pensamento dominante oficial, 

atravessando todas as instâncias e instituições sociais, que impõe seus ideais, valores, modo ser e os apresentam 

como únicos. Esta imposição não se dá, necessariamente pela violência, na medida em que o ideário dominante 

aparece como orgânico à sociedade, criando um pretenso consenso” (OLIVIO, 2010, P. 34) 
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entendida a priori como um instinto, é visualizada com maior ênfase a partir do século XVIII, 

nos moldes da revolução francesa, com seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade. 

 

 

Após 1760, abundam as publicações que recomendam às mães cuidar pessoalmente 

dos filhos e lhes "ordenam" amamentá-los. Elas impõem, à mulher, a obrigação de 

ser mãe antes de tudo, e engendram o mito que continuará bem vivo duzentos anos 

mais tarde: o do instinto materno, ou do amor espontâneo de toda mãe pelo filho 

(BADINTER, 1985, p. 145). 

 

 

Paulatinamente produz-se um discurso que teoricamente colocaria em pé de 

igualdade mulheres e homens. Tal discurso situaria aquelas nos mesmos direitos que estes se, 

por outro lado, reduzissem suas funções à maternidade. Discurso este que se tornou 

hegemônico, penetrando concreta e simbolicamente nas conformações sociais até os dias 

atuais, com a associação direta das mulheres o “papel” socialmente construído do instinto da 

maternidade. 

Conforme Heller (2004, p. 88, grifo nosso), 

 

 

A sociedade não poderia funcionar se não contasse com sistemas consuetudinários 

de certo modo estereotipados. Estes sistemas constituem o fundamento do sistema 

de “reflexos condicionados” do homem, sistema que permite aos membros de uma 

sociedade mecanizar a maior parte de suas ações, praticá-las de um modo instintivo 

(mas instintivo por aquisição, não como resíduo de uma estrutura biológica), ou 

seja, concentrar o pensamento, a força moral, etc., nos pontos concretos exigidos 

pela realização de novas tarefas. 

 

 

Tais reações mecânicas possibilitadas pela assimilação do “papel” tem, em 

certa medida, necessidade de serem realizadas na vida cotidiana, tendo em vista atividades 

práticas, como apagar a luz ou abrir uma porta, que, se fossem decididas por demoradas 

reflexões tomariam todo o tempo das atividades habituais. Ou seja, somos incapazes de fazer 

avaliações profundamente reflexivas sobre a totalidade das atividades que realizamos. Tal 

estruturação pode ser assimilada também na hierarquia de valores morais, tendo em vista que 

os sujeitos, por mais autônomos e moralmente conscientes que sejam, são incapazes também 

de avaliarem moralmente todas as atitudes que tomam (HELLER, 2004). 
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Sempre existem na vida humana determinados pontos nevrálgicos nos quais se 

projetam muito intensamente os problemas da escolha moral. Mas esses problemas 

brotam do solo de uma hierarquia de valores já assimilada, que é afirmada ou negada 

pelo homem em questão; e, apesar disso, não podem repetir arbitrariamente no 

momento em que se deseja. Assim, por exemplo, há decisões das quais decorrem 

outras de modo méis ou menos necessário, do ponto de vista do sujeito, à maneira de 

uma rotina. Não é pelo fato de assumir um sistema de valores previamente 

construído que o portados de um “papel” converte sua função em “papel” 

(HELLER, 2004, p. 89). 

 

A maternidade, tão somente uma função biológica, é mitificada, sendo 

atravessada por aspectos sociais, culturais, políticos, ideológicos, econômicos, que servem à 

manutenção do Sistema de Dominação-Exploração das Mulheres (SAFFIOTI, 1987 e 2004), 

apresentando-se a partir de um cenário que envolve a representação da mulher-mãe sob as 

formas de perfeição dos sentimentos para com seus filhos. Tal construção, envolta nas teias de 

representações reduzidas, conformam uma armadilha para qualquer trabalho que se volte na 

garantia do acesso a direitos dos sujeitos sociais, principalmente na atenção à saúde de 

mulheres puérperas usuárias de crack. 

O Sistema de Dominação-Exploração, que comporta o nó Patriarcado-

Racismo-Capitalismo (SAFFIOTI, 1999), confere às mulheres espaços sociais situados em 

escala inferior aos homens. Nesse sentido, a construção da maternidade, apontada 

hegemonicamente como a principal função feminina, o amor materno nato, se coloca dentre 

outras, como uma das formas de manutenção da Ordem Patriarcal de Gênero, na qual as 

mulheres são subjugadas concreta e simbolicamente pela hegemonia das masculinidades 

(branca, rica e heterossexual). 

 

 

Mais precisamente, os defensores do amor materno "imutável quanto ao fundo" são 

evidentemente os que postulam a existência de uma natureza humana que só se 

modifica na "superfície". A cultura não passa de um epifenômeno. Aos seus olhos, a 

maternidade e o amor que a acompanha estariam inscritos desde toda a eternidade na 

natureza feminina. Desse ponto de vista, uma mulher é feita para ser mãe, e mais, 

uma boa mãe. Toda exceção à norma será necessariamente analisada em termos de 

exceções patológicas. A mãe indiferente é um desafio lançado à natureza, a a-normal 

por excelência (BADINTER, 1985, p. 14). 
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O uso de substâncias psicoativas, mais especificamente o crack, visualizado 

a partir de uma concepção restrita de saúde, pode acarretar na interpretação da maternidade 

em mulheres usuárias de crack também a partir de uma dualidade, conforme Badinter(1985) 

da boa mãe ou da anormal. Partindo do pressuposto da existência de um vínculo natural entre 

mãe e filho desde antes do nascimento, espera-se da mulher o instinto nato da maternagem, ou 

seja, do cuidado para com o recém-nascido. 

 

A procriação não teria sentido se a mãe não completasse sua obra assegurando, até o 

fim, a sobrevivência do feto e a transformação do embrião num indivíduo acabado. 

Essa convicção é corroborada pelo uso ambíguo do conceito de maternidade que 

remete ao mesmo tempo a um estado fisiológico momentâneo, a gravidez, e a uma 

ação a longo prazo: a maternagem e a educação (BADINTER, 1985, p. 19) 

 

 

A maternidade é a possibilidade de toda mulher em gerar fisiologicamente 

uma vida, a gestação. Já a maternagem é o cuidado com as demandas básicas de uma criança, 

a educação, uma ação em longo prazo de responsabilização pelo ser humano gerado.  Se tal 

“função” - a maternagem - não se apresenta como natural, tendo em vista a maternidade ser 

apenas e tão somente uma função biológica, mas que hegemonicamente apresenta-se como 

natural a todas as mulheres, associada ao uso de crack - fato que muitas vezes pode contribuir 

para a subversão da regra socialmente aceita do instinho materno – pode-se ter uma visão 

restrita da totalidade do processo e das determinações sociais que configuram a demanda 

apresentada tanto no que se refere a atenção à maternidade quanto ao uso do crack.  

Em seguida, far-se-ão breves considerações sobre a historicidade do uso de 

substâncias psicoativas e a interpretação da saúde. 

 

 

Uso de Substâncias psicoativas: “O meu pensamento não é como o seu” 

 

 

O uso de substâncias psicoativas acompanha o desenvolvimento da história 

da humanidade. 
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[...] é importante pontuar que os hábitos e costumes de cada sociedade é que 

direcionavam o uso de drogas em cerimônias coletivas, rituais e festas, sendo que, 

geralmente, esse consumo estava restrito a pequenos grupos, fato esse que 

apresentou grande alteração no momento atual, pois hoje se verifica o uso dessas 

substâncias em qualquer circunstância e por pessoas de diferentes grupos e 

realidades (PRATTA; SANTOS, 2009, p. 203). 

 

 

A passagem do uso de drogas com finalidades que se aproximavam dos 

rituais religiosos e coletivos dá-se num determinado espaço-tempo em condições específicas. 

Com o caminhar da história da humanidade a utilização de substâncias psicoativas assume 

diversos significados nos diferentes espaços-tempo. 

Desta forma, na história desenvolvimento humano, as indagações a respeito 

de uso de substâncias psicoativas e seus efeitos apresentam-se como uma demanda a ser 

compreendida também – e, talvez, em conjunturas específicas, somente – pelos estudos 

médicos, clínicos, enfim, biológicos. 

O processo desenvolvimento dos estudos da medicina advém da inquietação 

a respeito do desvendamento das causas das doenças, assumindo, sistematicamente 

características de cientificidade. No desenvolvimento deste processo um dos conceitos que 

assumiram a hegemonia a partir do séc. XIX é desenvolvido a partir da dualidade do corpo e 

da mente. 

 

Descartes (século XVII) desenvolveu o conceito de dualismo mente e corpo, 

passando a encarar o corpo como uma máquina, o qual poderia ser explorado e 

estudado (paradigma mecanicista). Essa visão quebrou a concepção predominante 

na Idade Média, do corpo como algo sagrado e inviolável, por ser considerado o 

"depósito" da alma. Consequentemente, essa visão criou uma concepção de doença 

como um mau funcionamento das "peças" da máquina humana, o qual poderia ser 

reparado por meio de uma intervenção específica da medicina, desde que esta 

desenvolvesse conhecimentos pontuais das leis que regem o funcionamento dessa 

máquina (Ornellas, 1999; Sevalho, 1993), e uma concepção de morte como a 

paralisação total da mesma (Capra, 1982) (PRATTA; SANTOS, 2009, p. 205). 

 

 

A sustentação desse conceito dualista levou a interpretação da intervenção 

no processo de doença somente a partir de seu aspecto biológico, considerando a enfermidade 

de “partes do corpo” somente pela visualização de seu mau funcionamento e da busca de suas 

causas biológicas. Esta visão cartesiana pode restringir a intervenção e interpretação do 

processo saúde-doença a seus aspectos físico-químicos restringindo, assim, a compreensão da 
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totalidade que conforma os sujeitos em seus aspectos sociais, econômicos, culturais, 

biológicos no espaço-tempo em que se configuram. 

No advento do modo capitalista de produção e de suas inerentes 

contradições as, assim chamadas, drogas, apresentam-se como uma expressão das 

desigualdades sociais a serem enfrentadas assumindo proporções de saúde pública/coletiva. 

Entretanto, sob o estigma da separação entre corpo-mente e da compartimentalização do 

corpo em especialidades observa-se a intervenção dos profissionais da saúde a partir do 

tratamento muito restrito aos efeitos físicos-químicos ocasionados pelo uso de substâncias 

psicoativas e a culpabilização, criminalização e asilamento/encarceramento dos sujeitos. 

No século XX 

 

 

[...] a concepção reducionista de doença resume a mesma ao aspecto biológico, 

deixando de considerar outros elementos relevantes que podem interferir na mesma; 

a especialização, por sua vez, leva a uma fragmentação do corpo, no qual cada parte 

deve ser cuidada de acordo com um conjunto de saberes de domínio de especialistas. 

Esses aspectos apresentaram implicações diretas na atuação do profissional com o 

paciente, o qual deixou de ser encarado pelo profissional de saúde em sua totalidade, 

sendo apenas sinônimo de um sintoma que apresenta ligação com uma doença 

específica. A doença, então, passou a ser o foco de interesse do profissional, como 

se fosse, segundo Backes, Lunardi e Lunardi Fiho (2006), desconectada do ser que a 

abriga e no qual a mesma se desenvolve (PRATTA; SANTOS, 2009, p. 206). 

 

 

Desta forma, a droga acompanha e é um elemento presente na história da 

sociedade e assume conformações conjunturais mais ou menos intensas nos diferentes espaço-

tempo. Assim como qualquer outra patologia também apresenta aspectos sociais, econômicos, 

culturais, biológicos [...] que no Sistema de Dominação-Exploração vigente assume 

conformações epidêmicas demandando uma intervenção que ultrapasse as barreiras da 

culpabilização/criminalização dos sujeitos, rompendo as amarras da “moral e do caráter 

individual”. A busca da compreensão das objetivações dos sujeitos que são “múltiplos e 

contraditórios” (LAURETIS, 1994, p. 208) bem como a análise e interpretação da conjuntura 

social contemporânea apresenta-se como necessária à interpretação do significado social 

atribuído ao uso e a dependência química como também às suas formas de materialização. 
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“No meio do caminho tinha uma pedra...” 

 

 

O processo de construção social do Mito da Maternidade evidência a 

culpabilização que se direciona as mulheres que por poderem ser mães são socialmente 

direcionadas a assumirem tal possibilidade como inatas – por exemplo a socialização 

diferenciada de meninas e meninos, com atribuições e expectativas para cada sexo desde a 

infância. Nesse sentido, o processo de atenção à saúde corre o risco de segmentar as 

determinações sociais que conformam os diferentes sujeitos responsabilizando-os 

individualmente por construções sociais nas quais são construtores mas também construídos 

por elas. 

Tal processo, que posiciona a mulher a partir - principalmente - de sua 

condição biológica de maternidade aparece significativamente no modelo de atenção à mulher 

gestante e puérpera, que é reforçado também pela Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, apresentando dentre suas principais diretrizes e princípios programas que se 

referem ao planejamento familiar, atendimento no pré-natal e no puerpério. Programas estes 

necessários às mulheres gestantes na medida em que proporcionam um atendimento com 

maior qualidade no período da gestação. No entanto, a operacionalização de atendimento 

prestado a mulheres gestantes e puérperas corre o risco de realizar sua intervenção restrita a 

opiniões de senso comum. Numa aproximação com a visão reducionista da doença presente 

com maior ênfase a partir do século XX, desconsiderando as determinações sociais do espaço-

tempo da intervenção realizada e seus rebatimentos nas objetivações das mulheres atendidas. 

O uso de drogas, com maior ênfase o crack, também corrobora com uma 

visão de culpabilização materna sobre o risco que representa a dependência química ao feto e 

ao recém nascido. O que pode incorrer em uma visão dualista a respeito dessa culpabilização, 

fortemente marcada pela associação quase que naturalizada de uma relação eminentemente 

necessária entre a possibilidade da mulher de gerar e desenvolver uma vida e sua 

possibilidade de querer gerar e responsabilizar-se por ela, o discurso do instinto materno.  

O instinto do amor materno, tal como concebido atualmente é uma 

construção social e histórica necessária à manutenção e reprodução do estado de coisas 

vigentes, de dominação-exploração das mulheres (enquanto categoria social), na medida em 

que as posiciona em uma situação desigual e inferior à dos homens, relegando, concreta e 

simbolicamente, “funções” femininas inatas. 
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O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que 

acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher, seja 

qual for o tempo ou o meio que a cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, ao se 

tornar mãe, encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condição. Como se 

uma atividade pré-formada, automática e necessária esperasse apenas a ocasião de se 

exercer. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno biológico e 

fisiológico da gravidez deve corresponder determinada atitude maternal 

(BADINTER, 1985, p. 20). 

 

 

Assim, podemos encontrar nas diferentes intervenções profissionais a 

dualidade posta na associação da mulher “boa mãe e da anormal”. Uma associação que pode 

passar pela discussão do binômio mãe-bebê como um vínculo nato de ambos, ou seja, um 

instinto da mulher que agora é mãe de suas atribuições sociais - apresentadas como 

naturais/biológicas - da maternagem, do cuidado e afeto com o/a recém-nascido/a. 

Associado a concepções reducionistas da doença, compartimentalizando o 

corpo, e a concepções que giram em torno da naturalidade do instinto do amor materno, 

soma-se a existência, cada vez maior, de situações de drogadição na gestação, 

especificamente no que se refere ao uso de crack, que requer também um enfrentamento.   

Portanto, apresenta-se como necessário a toda intervenção profissional a 

mulheres puérperas usuárias de crack, especificamente na saúde, uma análise cada vez mais 

aprofundada do fenômeno da drogadiação e suas interfaces com a maternidade. Análise esta 

que ultrapasse os limites do senso comum e da culpabilização indivudual das mulheres - 

reduzidas à suas funções maternas -, tendo em vista o significado social atribuído a 

maternidade bem como ao uso e a dependência química. 
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