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O DISCURSO DO ALEITAMENTO MATERNO: UMA MANIPULAÇÃO DE 

MARKETING 

RESUMO: O presente trabalho busca refletir as formas manipulatórias das massas via 

discurso ancorado nos aparelhos ideológicos do Estado, calcados nos estudos de ACD, no 

momento em que a empresa Nestlé se estabelece no Brasil, em 1821, com o produto 

Farinha Láctea, para engrossar mamadeiras e substituir o leite materno e em 1921, com o 

leite moça. 

INTRODUÇÃO 

A chegada e estabelecimento da família Real em 1808-1822, seguida da 

Primeira Guerra Mundial mudou a economia do Brasil e o momento em foco aqui é a 

chegada da empresa Nestlé, em 1821, com a farinha láctea e, em 1921, com leite 

condensado. (VOLPI, 2007), e a inserção do discurso do aleitamento materno 

naquela época, em que nada se sabia de marketing; uma vez que este consiste em 

atrair clientes, (KOTLER, 2010), em contraponto do discurso tratado hoje, divulgado 

especialmente pelos governos federal e estadual no nosso país. 

 

OBJETIVOS 

Como objetivo geral pretende-se averiguar as manipulações no que diz 

respeito ao aleitamento materno, por meio dos estudos da Análise Crítica do 

Discurso, apresentado nas propagandas de ontem (Nestlé) e de hoje. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho visa o estudo da bibliografia da ACD, postulada por Norman 

Fairclough (2010), e posteriormente, de forma exploratória, as publicidades ligadas à 

amamentação e, finalmente, debruça-se em cunho explicativo (GIL, 2000). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Conhecer pessoas e lidar com o ambiente social em que elas vivem é vital 

para o Marketing e é claro que a sociedade se reflete em suas expressões 

linguísticas. 

A Teoria Social, tratada pela ACD busca a valorização mais do processo do 

que o produto e, este interessa para que se estude o momento. Se a sociedade 

muda e a língua é um reflexo desta, ao analista cabe dedicar-se ao composto do 

todo linguístico e, apenas como justificativa, buscar o produto. Desta forma se faz 

necessário o contraponto de duas épocas para uma mesma ação: a amamentação. 



            

   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A amamentação é uma forma de conexão maternal e pode ser classificada 

como um gesto antigo, admirado e discutível, pois sempre existiu. Segundo o Mundo 

das marcas, nos anos 50, “as mudanças sociais e econômicas resultantes da 

industrialização e da entrada da mulher no mercado de trabalho contribuíram para a 

quebra desse paradigma”.  

A multinacional Nestlé foi a encarregada de inserir os substitutos no mercado. 

O intuito era suprir a carência de bens de consumo durante os anos de 1945, e “o 

leite integral em pó chamado Ninho teve excelente aceitação pelo mercado.” 

Vejamos a propaganda de 1936, retirada do blog do Estadão: 

 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/tag/nestle/ 

Ao longo das décadas, a indústria da Nestlé aprimorou seus produtos, 

diversificando-os e especificando para determinadas idades infantis. O logotipo 

lembra o carinho que a marca deseja apresentar, em um gesto semelhante ao afeto 

materno. E os slogans também reforçam a ideia: “carinho e nutrição pra você”; “O 

amor alimenta”.  

A Nestlé, no entanto, impõe sua hegemonia consumista de alimentos infantis, 

devido às questões sociais sobre qualidade de vida e o bom desenvolvimento da 

criança. De forma generalizada, a sociedade atual demonstra grande preocupação 

com a sustentabilidade social, a otimização da saúde. Com esta mentalidade, os 

mecanismos de marketing do governo vinculam qualidade de vida à amamentação. 

 O leite materno é imprescindível para um recém-nascido, e “funciona como 

uma verdadeira vacina e protege a criança de muitas doenças” 

(http://www.brasil.gov.br). E não é coincidência a realização de campanhas sobre o 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/tag/nestle/
http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/maternidade/pos-parto/salario-maternidade


            

   

tema, bem como a deste ano, tendo como objetivo o de estimular a amamentação 

pela divulgação das informações e atentar a população sobre as vantagens, 

utilizando pessoas públicas como exemplo e, principalmente inserindo a ideia de que 

existem profissionais de saúde para auxiliar as mães e preocupados com estas. 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1251 

Ao comparar as campanhas, mesmo que ainda a análise seja incipiente, 

neste momento da pesquisa é claro que a propaganda da Nestlé, com relação ao 

leite da mãe, apresenta léxico: “não arrisque”, “procedência duvidosa”, “perigo” 

“fraudes e contaminação”, em contraponto com a nova proposta atual e divulgada 

pelo governo, em: “o leite materno ajuda a seu bebê crescer forte e saudável. Por 

isso, até os 6 meses, dê apenas o leite materno”. 

O objetivo não é posicionar-se sobre a ideia, mas estudar como tais 

perspectivas tão distintas fazem parte de nossas vidas e como as tornamos reais, 

sem questionar de onde elas provêm. Onde há ideologia, há poder, assim como a 

manipulação para com os princípios da ideológicos a serem defendidos. 
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