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RESUMO 

Conciliar amamentação e trabalho feminino se tornou difícil pelo acúmulo de funções 

da mulher na sociedade. Licenças-maternidade curtas podem comprometer tanto o 

período de amamentação exclusiva, assim como o vínculo entre mãe-filho e o 

desenvolvimento infantil. Em 2008, o congresso nacional aprovou a lei 11.770 que 

cria o programa empresa cidadã e amplia o período de licença-maternidade de 120 

para 180 dias de servidoras públicas. Em razão disso, surgiu a necessidade de 

entender como a ampliação da licença-maternidade contribuiu para promover o 

cuidado infantil. Objetiva conhecer as vivências maternas de profissionais de saúde 

do município de Fortaleza no que concernem os cuidados com o filho durante a 

licença-maternidade de 180 dias. Trata de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, na qual as mulheres foram contatadas por telefone, via endereço 

eletrônico ou visitas aos ambientes de trabalho, com base numa lista de servidoras 

que haviam retornado da licença em 2012-2013, fornecida pela SMS. Foram 

entrevistadas dez servidoras efetivas que haviam retornado da licença, no período 

de junho a dezembro de 2013, no ambiente de trabalho ou no domicílio, utilizando 

um roteiro semiestruturado. O roteiro agrega informações referentes à identificação, 

ocupação, renda familiar, situação conjugal, uso da licença-maternidade de 180 dias 

e questões sobre vivências maternas de cuidados infantis durante e após a licença-

maternidade. Como referencial metodológico, foi utilizada a Análise de Conteúdo de 

Bardin. O referencial teórico para a análise foi pautado nas relações de trabalho 

empregador/empregado; vínculos maternos vivenciais e instituídos após o parto e a 

legislação brasileira de proteção à maternidade como meio de cuidado da criança. O 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, respeitando a Resolução 466/2012, Parecer nº 436.578/2013. As mulheres 

revelaram que a licença-maternidade de seis meses foi importante para decidirem 

amamentar exclusivamente e proporcionar maior tempo de convívio com o filho, 

contudo, isoladamente, pode não surtir efeito positivo na duração do aleitamento 

materno exclusivo, pois houve relatos de desmame precoce em três profissionais 

entrevistadas. O acúmulo de atividades de cuidados com o filho e com a casa 

denota a sobrecarga de trabalho mesmo no período de licença, e a presença do 

marido é vista como estratégia necessária para o apoio à amamentação e à 



 

 

 

adaptação da nova dinâmica familiar. As principais dificuldades para cuidar do filho 

com o retorno ao trabalho foram: encontrar uma pessoa que cuide da criança; e 

adaptá-la à alimentação complementar. Os resultados desta pesquisa mostraram 

que a ampliação da licença-maternidade de 120 para 180 dias aumenta as chances 

de prolongar o aleitamento materno. Porém as políticas públicas encontram-se 

intensamente focadas no aleitamento materno, negligenciando a necessidade de 

proteção legal para assegurar a transição para alimentação complementar e os 

cuidados infantis pós-retorno ao trabalho. As relações familiares se transformaram, 

mas as políticas públicas continuam sendo elaboradas pontuando a mulher como 

principal elemento mantenedor da estabilidade familiar e responsável pelos cuidados 

da criança. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento Materno. Licença-Maternidade. Trabalho Feminino. 

Saúde da Criança. Legislação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The multiple roles of women in society have made it difficult for them to combine 

breastfeeding and work outside the home.  Short maternity leaves can compromise 

the period of exclusive breastfeeding and the mother-child bond, as well as child 

development. In 2008, the National Congress passed Law 11.770 which created the 

Corporate Citizenship Program and extended maternity leave from 120 to 180 days 

for public servants. As a result, the need emerged to understand how the extension 

of maternity leave helped to promote childcare. To study the maternal experiences of 

health professionals in the city of Fortaleza regarding childcare during the 180-day 

maternity leave.  A qualitative approach, in which the women were contacted by 

telephone, via e-mail or in visits to workplaces, based on a list of public servants who 

had returned from leave in 2012-2013, provided by the SMS. Ten working public 

servants, who had returned from leave between June and December 2013, were 

interviewed in the workplace or at home, using a semi-structured script. The script 

collates information relating to identification, occupation, family income, marital 

status, use of maternity leave of 180 days and questions about maternal experiences 

of childcare during and after maternity leave. The Bardin content analysis was used 

as a methodological framework. The theoretical framework for the analysis was 

guided by the employer/employee working relationship; experiential maternal ties 

after childbirth and Brazilian legislation on maternity protection as a means of 

maternal childcare. The project was submitted to the Research Ethics Committee of 

the Federal University of Ceará, respecting Resolution 466/2012, Opinion No. 436 

578/2013. The women revealed that six months maternity leave was important in 

their decision to breastfeed exclusively and to provide more time to spend with the 

child. However, alone, it cannot have a positive effect on the duration of exclusive 

breastfeeding, because there were reports of early weaning from three of the 

professionals interviewed. The accumulation of childcare activities and housework 

indicates an overload even during period of leave, and the presence of the husband 

is seen as a necessary strategy to support breastfeeding and the adaptation to the 

new family dynamics. The main difficulties in caring for a child on the return to work 

were: finding someone to take care of the child and adapting the child to 

complementary feeding. The results of this research showed that the extension of 



 

 

 

maternity leave from 120 to 180 days has increased the chances of prolonging 

breastfeeding. Nevertheless public policies are intensely focused on breastfeeding, 

neglecting the need for legal protection to ensure the transition to complementary 

feeding and childcare after returning to work. Family relationships have been 

transformed, but public policies continue to focus on women as the primary 

maintainers of family stability and responsible for childcare. 

Keywords: Breastfeeding. Maternity Leave. Female Work.  Child’s Health.  

Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e Justificativa 

 

Conciliar amamentação e trabalho feminino se tornou difícil pelo acúmulo 

de funções da mulher na sociedade ao longo dos tempos. As mulheres 

trabalhadoras acumularam diversas funções na sociedade, principalmente depois 

que ganharam espaço no meio trabalhista, antes predominantemente masculino. 

Como consequência desta inserção no mercado de trabalho, a mulher precisou se 

organizar para dar conta dos afazeres domésticos e do trabalho fora do lar. Tal 

situação ensejou uma sobrecarga de trabalho que, além de promover 

transformações culturais relacionadas a diversos aspectos, entre eles a vivência da 

maternidade, também gerou repercussões para a saúde mental feminina. 

Com o advento do retorno ao trabalho, as mulheres se sentem 

pressionadas a desempenhar o papel de boa mãe e empregada assalariada. Com 

efeito, o desejo de amamentar seu filho traduz um significado de satisfação por 

atender às expectativas sociais de trabalhar e dar conta dos cuidados do filho, no 

que diz respeito a amamentação, a cuidados de higiene, educação, alimentação, 

imunização e afeto (PAYNE; NICHOLLS, 2010; GRIPPO; FRACOLLI, 2008). 

Muitas vezes, as mulheres enfrentam dificuldades para amamentar seus 

filhos durante os primeiros seis meses, principalmente para manter a amamentação 

além desse período. Vários são os fatores que influenciam a continuidade da 

amamentação, como fatores sociais, culturais e econômicos. A licença-maternidade 

curta é um dos aspectos que influenciam negativamente a prática do aleitamento 

materno exclusivo. 

A impossibilidade de permanecer com o filho durante os seis meses de 

vida do bebê compromete tanto o período de amamentação exclusiva, assim como o 

envolvimento da mãe nos demais cuidados infantis integrais necessários para o 

desenvolvimento infantil saudável.  

A amamentação é uma prática vivenciada no início e ao longo dos dois 

primeiros anos ou mais da vida da criança, exigindo esforços da mulher e de todos 

que a cercam para que ocorra com sucesso; do mesmo modo acontece com a 

alimentação complementar. É recomendado que os lactentes sejam amamentados 

até o sexto mês de vida exclusivamente com o leite materno, e que continuem 



14 

 

 

mamando até os dois anos de idade ou mais, concomitantemente a uma 

alimentação complementar saudável (BRASIL, 2009b). 

O apoio social, incluindo o vínculo entre profissionais de saúde e a mulher 

trabalhadora, o suporte familiar, a relação conjugal e licença-maternidade longa são 

fortes influências, no que diz respeito, tanto à amamentação quanto ao cuidado geral 

com a criança, e por isso os serviços de saúde, empregadores, família intensificam 

as possibilidades para que a mãe amamente exclusivamente até os seis meses - 

como preconiza o Ministério da Saúde -, assim como preste cuidados responsivos 

aos seus filhos com propriedade e segurança (GRIPPO; FRACOLLI, 2008; LERO, 

2012). Sendo assim, a postura do empregador integra o conjunto de fatores 

necessários para promover a saúde mental de suas trabalhadoras, mantendo, assim 

a qualidade dos funcionários no serviço (VÁLDES et al., 2000).  

As empresas são parte de uma rede de apoio importante para o início e a 

continuidade do aleitamento materno e da qualidade de cuidados prestados aos 

filhos de suas funcionárias. Ao promover o bem-estar de suas funcionárias, 

consequentemente, aumentam as chances de atingirem maior produtividade, 

lucratividade e reconhecimento social. 

Entretanto, estudo realizado na Austrália revelou que 92% das 

trabalhadoras não tinham recebido, de seus chefes, a orientação sobre as opções 

relacionadas à amamentação ao retornarem da licença-maternidade e apenas 19% 

tiveram acesso a uma sala de apoio à amamentação, onde pudessem descansar 

para ordenhar, armazenar ou amamentar seus bebês (WEBE et al., 2011). 

Segundo Smith e Forrester (2013), é preciso desenvolver estratégias que 

promovam a divisão dos custos maternos com a amamentação, de forma mais 

efetiva, como: promover ajuda adicional com atividades domésticas e o cuidado com 

a criança; ter à disposição uma licença-maternidade aprimorada, que garanta 

pausas nos locais de trabalho para amamentar e cuidar adequadamente das 

crianças. 

Embora a legislação trabalhista garanta os direitos das trabalhadoras 

quando retornam ao trabalho, os empregadores, com maior frequência da rede 

privada, não implementam  normas institucionais que acolham essas mulheres de 

forma a facilitar a conciliação das responsabilidades exigidas pelo emprego e pela 

família (VANALLI; BARHAM, 2008). 
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No Brasil, têm acesso à licença-maternidade: servidoras públicas, 

trabalhadoras regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e 

trabalhadoras autônomas que contribuam com a previdência social. Estas duas 

últimas categorias têm direito, também, ao salário-maternidade por 120 dias, sendo 

possível dar assistência ao filho durante os primeiros quatro meses após o parto, 

sem que haja prejuízos econômicos para sua família (INÁCIO, 2010). 

Para as mulheres que têm direito à licença-maternidade de quatro meses, 

o retorno ao trabalho enseja tensões advindas do sentimento de culpa por deixar o 

filho ainda bebê, sob o cuidado de terceiros e por perder a oportunidade de 

acompanhar o seu desenvolvimento. A separação precoce entre mãe e filho também 

é um fator de risco para o desmame precoce - ansiosas por preparar o filho para 

aceitar a alimentação enquanto estiver fora de casa, as mães antecipam a 

introdução de outros alimentos, por vezes inadequados para a idade do filho menor 

de seis meses. 

A ampliação da licença-maternidade para seis meses é uma iniciativa que 

visa a favorecer a relação mãe e filho, à medida que permite à trabalhadora gozar de 

mais tempo para se dedicar a cuidar e amamentar exclusivamente o seu bebê, 

assim como a desenvolver novas habilidades, próprias do novo papel social obtido 

após o parto. 

Em setembro de 2008, mediante mobilização e pressão social o 

congresso nacional aprovou a lei 11.770 que cria o programa empresa cidadã e 

amplia o período de licença-maternidade de 120 para 180 dias de servidoras 

públicas.  

O Programa Empresa Cidadã permite às empresas a ampliação da 

licença-maternidade por mais 60 dias, mediante a dedução no imposto de renda da 

pessoa jurídica. Para as empregadas de instituições privadas, o acesso a esse 

benefício só é possível caso a organização tenha aderido ao Programa Empresa 

Cidadã (BRASIL, 2008). Essa ampliação da licença objetiva atender as 

necessidades de cuidados com as crianças nos primeiros meses de vida e configura 

uma conquista há muito esperada pela parcela feminina da população, assim como 

para a promoção da saúde materna e infantil. 

Em sua maioria, os enfoques nas discussões das pesquisas sobre a 

licença-maternidade concentram a abordagem com maior frequência nas 

dificuldades de conciliação entre trabalho remunerado e cuidados com o filho, do 
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que a importância dessa política pública para o bem-estar das crianças, assim como 

para a redução da pobreza e da taxa de mortalidade infantil pelo mundo (ENGSTER; 

STENSÖTA, 2011; MORAIS, et al., 2011). 

Em razão disso, surgiu a necessidade em se entender como a ampliação 

da licença-maternidade está influenciando o cuidado infantil pelas servidoras 

públicas do município de Fortaleza. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

Conhecer as vivências maternas de servidoras públicas da área da saúde 

do Município de Fortaleza, durante o período de licença-maternidade de seis meses 

e após o retorno ao trabalho. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Conhecer como a mãe enfrentou a experiência da maternidade e o 

afastamento do trabalho.  

Identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas pelas mulheres 

trabalhadoras nos cuidados com o filho. 

Identificar estratégias elaboradas pelas mães trabalhadoras para cuidar 

do filho e da casa no retorno ao trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Importância da Presença das Relações Afetivas na Infância 

 

A criança, geralmente, se reconhece como unidade, indivíduo, por volta 

do primeiro ano de idade, quando conquista certa independência física e emocional 

em relação à mãe. Segundo Winnicott (2011), ao nascer, o bebê é dependente da 

mãe e não tem consciência sobre isso. 

Gradualmente, com as experiências emocionais ou afetivas vivenciadas 

no cotidiano, a criança desenvolve a personalidade, autocontrole, senso de 

responsabilidade e capacidade de aprender. A presença materna é considerada por 

Winnicott (2011) como fundamental para o desenvolvimento emocional infantil, visto 

que, na opinião do autor, a mãe tem a sensibilidade e a capacidade de se adaptar 

naturalmente às necessidades do filho. 

Badinter (1985) alega que tanto a mãe quanto qualquer outra pessoa tem 

a capacidade de maternar uma criança. Moreira e Nardi (2009) legitimam o 

pensamento de Badinter, argumentando que os valores morais, sociais e/ou 

religiosos de uma sociedade podem provocar a vontade de cuidar de uma criança 

tanto quanto o amor e o desejo materno - sentimentos maternos produzidos também 

pela cultura. 

Sparks et al. (2012) acentuam que a presença constante da mãe enseja o 

adequado estímulo e acompanhamento do desenvolvimento infantil.  Quando há, 

entretanto, má qualidade na relação mãe-filho, as mães não conseguem estimulá-los 

a enfrentar e superar desafios adequadamente. Esta situação traz prejuízos para o 

desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito à autoconfiança e à 

autoestima. Essa realidade é revelada no sentimento de incapacidade da mãe em 

cuidar do seu bebê, pela imaturidade ou falta de preparo para a maternidade ou 

mesmo por não saber lidar com o comportamento do filho. 

Estudos expõem que a presença não só da mãe, como também da figura 

paterna, é de fundamental importância para estimular o desenvolvimento da criança. 

Assim como as mães, os pais se preocupam em cuidar adequadamente do filho.  

Para que essa dinâmica aconteça, as relações estabelecidas entre pais e filhos 

necessitam de afetividade (GRIPPO et al., 2008; POH et al., 2013; GONCALVES et 

al., 2013). 
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Embora poucos, os estudos sobre a participação do pai nos cuidados do 

filho dão conta de que o envolvimento paterno nesses cuidados contribui para um 

melhor desenvolvimento cognitivo da criança, reduzindo, até, riscos de envolvimento 

com drogas, álcool e problemas emocionais (FALCETO et al., 2008; NATIONAL 

SCIENTIFIC COUNCIL ON THE DEVELOPING CHILD, 2012). 

Fatores biológicos também integram os componentes na formação do 

comportamento materno em relação ao filho, como a presença de ocitocina sérica. A 

ocitocina é um hormônio produzido pela glândula hipófise posterior e tem uma 

função importante na estimulação do córtex cingulado, região responsável pelas 

emoções humanas. A presença constante da mãe e a prática da amamentação 

induzem a elevação dos níveis de ocitocina no cérebro da mãe e do bebê; fator 

importante para a adequada interação de ambos. Dessa forma, quanto mais tempo 

as mães puderem ficar com seus filhos acompanhando seu desenvolvimento, 

educando e cuidando, maior será o vínculo entre ambos (KAZUTAKA; MIHO; 

TAKEFUMI, 2011). 

De acordo com Weisman, Zagoory-Sharon e Feldman (2014), da mesma 

forma que a ocitocina atua positivamente para a formação de vínculo entre mãe e 

filho, tem, também, um papel importante para a relação pai e filho. Estudo 

experimental feito pelos autores constatou que o comportamento social entre pai e 

filho tipificado pela fixação do olhar, aumento do contato, toque, afeto e sincronia 

vocal são intensificados e fortalecidos com suporte na redução do nível sérico de 

testosterona, induzidos pela administração de ocitocina. Portanto, o sistema 

neuroendócrino masculino é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da 

parentalidade.  

De qualquer forma, sendo o cuidador a mãe, o pai, um familiar ou pessoa 

outra, um dos elementos que interfere fortemente nos modos de cuidado e repercute 

no desenvolvimento infantil é o fator cultural (REMORINI, 2010). O cuidador ou 

cuidadora é uma pessoa cujas experiências, normas e condutas seguem o que lhes 

foi ensinado por seus ancestrais de acordo com a cultura a que pertencem. 

A criança depende de uma referência humana que a ensine, cuide, vigie e 

eduque ultrapassando o crescimento físico. O estabelecimento de relações afetivas 

é importante para que a criança adquira habilidades e costumes que influenciarão na 

modulação do seu comportamento. 



19 

 

 

Shonkoff (2012) indica que as políticas públicas devem ser elaboradas 

atentando para a necessidade de estimular investimentos para a prevenção do 

estresse tóxico em crianças que vivem em situação de vulnerabilidade - sem 

proteção e sem relações afetivas favoráveis - como forma de reduzir custos em 

longo prazo com doenças da vida adulta, promover o desenvolvimento de cidadãos 

saudáveis e capazes de contribuir para o progresso econômico da sociedade. 

As crianças necessitam de cuidados relacionados a alimentação, higiene, 

sono, tratamento de doenças e cuidados que atendam as demais necessidades de 

cada etapa do desenvolvimento, como: estar presente, observando as ações da 

criança falar com o filho; aconselhar; fornecer conhecimento verbalmente; e orientar 

sobre regras. É importante salientar que as atitudes dos cuidadores também fazem 

parte dos estímulos para o desenvolvimento infantil (REMORINI, 2010). 

A formação da subjetividade dos sujeitos é produto de natureza coletiva e 

as experiências vividas por essas crianças ao longo de sua existência, incluindo o 

contexto histórico e social onde estão inseridas, modelam os modos de ser, 

influenciando o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo de tais pessoas e 

ensejando repercussões, positivas ou negativas, para a vida adulta (MOREIRA; 

NARDI, 2010; FERNANDES, 2011). 

Como ensina Foucault (1979), a origem da subjetividade do sujeito é 

determinada pelos acontecimentos externos constituintes presentes no cotidiano das 

pessoas e toda reelaboração da subjetividade é consequência de erros, falhas de 

processos anteriores que, desde então, originaram na atualidade o que existe e é 

valorizado pelas pessoas. 

O sujeito não possui uma essência, ele é produto das experiências pelas 

quais passou, sendo fundamental entender a sociedade por meio do conhecimento e 

reflexão dos acontecimentos históricos, cujo conjunto de mudanças ocorreu tanto no 

contexto social quanto no âmbito da ciência. 

Atualmente as questões mais discutidas pela Organização Pan-

Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde são: os direitos 

humanos fundamentais; a violência; a pobreza; e o estabelecimento de relações 

familiares e comunitárias saudáveis. As discussões sobre esses temas tratam o 

cuidado à criança como uma forma de mudar a atual realidade em que a 

humanidade se encontra, com base na afetividade (GRIPPO; FRACOLLI, 2008). 
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A questão sobre comunidades saudáveis se conecta aos hábitos e 

práticas de cuidados às crianças. Ante as mudanças no contexto familiar e cultural 

ocorridas desde o início do século XIX e da influência da mídia, as famílias 

expressam um distanciamento do conhecimento sobre os cuidados básicos de 

saúde a serem realizados com as crianças, fato deflagrado pela dependência dos 

serviços de saúde e pela “medicalização1” que forma mães inseguras em relação 

aos cuidados que devem prestar aos filhos (BOEHS et al., 2011). 

Muitas pesquisas na área da Neurociência legitimam o que demonstram 

os estudos antropológicos, há pouco mencionados, ao garantirem que as 

experiências de uma pessoa estão relacionadas à modulação dos genes para o 

desenvolvimento de circuitos cerebrais, ressaltando que o vínculo afetivo entre 

crianças e seus pais, ou cuidadores, é o principal fator para que esse processo 

ocorra adequadamente. Assinalam, ainda, que a negligência vivenciada na infância 

produz consequências mais graves do que outras experiências negativas a que as 

crianças tenham sido expostas (NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL ON THE 

DEVELOPING CHILD, 2012). 

Esses aspectos são ferramentas importantes para a elaboração de 

políticas públicas na área da saúde da criança. Os países desenvolvidos elaboram 

políticas focando a formação de pessoas que sejam capazes de competir no mundo 

globalizado, produzindo crescimento econômico para a nação. Já os países pobres 

ressaltam estratégias, focalizando a redução da morbidade e mortalidade infantil 

(KNUDSEN et al., 2006; SHONKOFF et al., 2012; ENGLE et al., 2011). 

Na perspectiva de Rhum (2000), a garantia da licença-parental, para 

ambos, pai e mãe, está associada à redução da mortalidade infantil, principalmente 

nos primeiros cinco anos de vida da criança, provavelmente porque as mães 

possuem maior tempo para o aleitamento materno e para cuidar dos seus filhos. 

                                                      
1
 “Medicalização” é o processo pelo qual o modo de vida dos homens é apropriado pela medicina e 

que interfere na construção de conceitos, regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos – 
sexuais, alimentares, de habitação – e de comportamentos sociais. Este processo está intimamente 
articulado à ideia de que não se pode separar o saber - produzido cientificamente em uma estrutura 
social - de suas propostas de intervenção na sociedade, de suas proposições políticas implícitas. A 
medicalização tem, como objetivo, a intervenção política no corpo social. Outro uso frequente do 
termo é “medicalização do social”, expressão que possui um campo semântico amplo, podendo se 
referir a uma série diferenciada de fenômenos [...]. Essa expressão pode ser entendida como a forma 
pela qual a evolução tecnológica vem modificando a prática da medicina, por meio de inovações dos 
métodos de diagnóstico e terapêutico, da indústria farmacêutica e de equipamentos médicos [...]. 
Fonte: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_medicalizacao.htm>. Acesso 
em 14 jan. 2014. 
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2.2 Fatores Culturais e Amamentação 

 

A articulação entre cultura, conhecimento e poder encerra papel 

importante na produção das representações sociais que envolvem aspectos da vida 

da mulher. As políticas públicas brasileiras de incentivo ao aleitamento materno 

foram elaboradas com base em representações europeias do século XIX, que 

reforçam a relação entre maternidade, amamentação e ser mulher. 

Consoante Meyer e Oliveira (2003), entretanto, essas representações 

reforçam a ideologia machista de manipulação do Estado sobre as mulheres, 

motivadas por interesses políticos e econômicos. No século XIX, o governo europeu, 

interessado em aumentar seu contingente militar e potencializar a economia, 

estimulou as mulheres a se dedicarem aos afazeres domésticos e aos cuidados com 

os filhos, vislumbrando com essa ação a prevenção de doenças na população. 

Nesse âmbito, as políticas de saúde para o estímulo ao aleitamento materno se 

iniciaram dentro dessa perspectiva. 

Percebeu-se que esse modelo de política, pautado na responsabilização 

da mulher pela educação e saúde da família, não tem eficácia para estimular a 

prática do aleitamento materno, visto que muitas mulheres ainda desmamam 

precocemente. Diversas campanhas são realizadas para incentivar o aleitamento 

materno, mas continuam com representações constituídas desde o século XIX. As 

mulheres dos países latino-americanos e Caribe, todavia, estão amamentando 

exclusivamente por mais tempo (BERSOT, 2011). 

Colômbia e Haiti são os países onde o aumento do período de 

aleitamento materno exclusivo2 (AME), em menores de seis meses de idade, de 

1990 a 2000, foi expressivo. A prevalência de AME nos respectivos países 

aumentou de 19,7% para 57,8% e de 5,3% para 40%, respectivamente (BERSOT, 

2011). 

                                                      
2
 Aleitamento materno exclusivo - quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou 
xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 
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O Brasil também registrou um incremento na prevalência do AME em 

menores de seis meses, aumentando a prevalência de 25,7% para 45% no mesmo 

período. As mães brasileiras, entretanto, financeiramente desfavoráveis e com 

menor nível educacional, estão amamentando menos do que as mães ricas e 

instruídas (BERSOT, 2011). Talvez isto ocorra pelo fato de que quanto maior for o 

nível de escolaridade, maior a possibilidade das mulheres conseguirem empregos 

mais estáveis, como os do serviço público, com maiores benefícios e direitos 

trabalhistas, como a ampliação da licença-maternidade para 180 dias, o que permite 

à mãe mais tempo para a amamentação e os cuidados com o bebê (INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, 2011). 

Na Colômbia, quem mais amamenta são mães pobres e com baixa 

escolaridade. Esse aumento decorre das mudanças políticas, econômicas e sociais 

pelas quais essa nação passou durante esse período (BERSOT, 2011). 

Os fatores culturais também estão muito relacionados ao sucesso ou não 

do aleitamento materno. Mulheres trabalhadoras que tiveram experiências positivas 

com a amamentação possuem mais facilidade em manter o aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses, mesmo trabalhando; a família também pode ser um 

fator determinante na continuidade da amamentação. Os mitos sobre o aleitamento 

materno ainda estão muito presentes em nossa cultura, e, em algumas regiões, 

dominam o imaginário popular. Essas crenças influenciam a tomada de decisão da 

mulher sobre a amamentação. É necessário que as mulheres sejam orientadas 

sobre os benefícios do leite materno e como lidar com as dificuldades desse 

processo desde o pré-natal (FALEIROS et al., 2006; MACHADO; BOSI, 2008).  

A família é a principal referência da mãe que está passando por 

dificuldades na amamentação e é quem está mais perto dela, tentando ajudar. Por 

falta de orientação, entretanto, ou por questões culturais, essa mesma família pode 

atrapalhar esse processo. Portanto, é imprescindível que os profissionais de saúde 

percebam essa necessidade para estimular todos os membros da família, que têm 

contato com as mães no período da amamentação, a participarem das rodas de 

conversa sobre o tema. 

O movimento feminista, as modificações relacionadas ao perfil 

sociodemográfico, a expectativa média de vida, a escolaridade e o maior acesso ao 

planejamento familiar influenciaram fortemente nas mudanças estruturais das 

famílias contemporâneas. 
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Segundo o Sistema Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED, 2010), 

quanto maior o nível de escolaridade das mulheres maior a possibilidade em ocupar 

uma vaga no mercado de trabalho. Além disso, maior a chance de ser admitida a 

postos de trabalho mais estáveis e adequados, como, em tese, são caracterizadas 

as ocupações no setor público. Essas mudanças possibilitaram e continuam 

promovendo o progressivo ingresso da mulher nas atividades laborais (LÉON, 2002; 

FALCETO et al., 2008; MARGONATO; SOUSA, 2011; ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2013). 

 

2.3 Relações de Poder entre o Estado e as Mulheres – um pouco da História 

das Mulheres 

 

Em meados do século XIX, as mulheres de vanguarda, jornalistas e 

escritoras, como a professora Nísia Floresta (1810 - 1885) e a jornalista Josefina 

Álvares de Azevedo (1851?), apontavam que a educação das mulheres era 

necessária para o desenvolvimento dos países, pois o conhecimento é um aliado na 

educação dos filhos e na aquisição de habilidades para a maternidade, além de ser 

um instrumento para a emancipação feminina (FLORESTA, [18--]; AZEVEDO, 

[1851?] apud MOTT, 2001). 

A maternidade, nessa época, era e é, até hoje, um assunto importante e 

conflitante, pois, à medida que traduz a importância da mulher para a sociedade, a 

exclui ou a torna vítima da desigualdade vivenciada no mercado de trabalho. Essa 

circunstância era tão verdadeira que a educação das mulheres, como assinalado 

anteriormente, tinha o propósito de preparar a mulher, principalmente, para o 

casamento e a maternidade.  

No passado, as mulheres supervalorizavam a maternidade, como 

principal argumento na luta pelo reconhecimento e pela igualdade entre homens e 

mulheres. Na sociedade moderna, as mulheres tentam se desvincular do padrão 

materno vivenciado pelas gerações anteriores, cujo papel feminino se restringia à 

maternidade e aos afazeres domésticos. Hoje as mulheres projetam uma vida 

voltada para o desenvolvimento profissional, todavia mantêm o anseio pela 

experiência da maternidade. A maternidade, entretanto, não é prioridade na vida da 

mulher contemporânea, mas uma necessidade de desempenhar seu papel social 
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como mãe, antes considerado de muito prestígio e, hoje, sinônimo de medo, 

insegurança e culpa (FABBRO; HELOANI, 2010). 

O trabalho feminino traz satisfação para toda a família -mãe, pai e filho. 

Estudo aponta que o fato de a mulher trabalhar fora de casa é um fator de proteção 

para o relacionamento saudável entre pai e filho, na medida em que faz da divisão 

das responsabilidades, em relação aos cuidados com os filhos, uma necessidade 

para o casal (FALCETO et al., 2008). 

Em razão da busca incessante por direitos, as mulheres foram 

profundamente influenciadas pelo modelo neoliberal, e se dedicaram intensamente 

aos estudos e ao trabalho, conquistando independência financeira e 

reconhecimento, afastando-se da imagem feminina de mãe dedicada 

exclusivamente à administração da casa e da família (FABBRO; HELOANI, 2010). 

Apesar dessa liberdade conquistada, a vontade de vivenciar a maternidade ainda 

persiste no imaginário feminino (MARIN et al, 2011). Entretanto, por priorizarem o 

campo profissional, entretanto, as mulheres trabalhadoras, principalmente aquelas 

com nível de escolaridade mais elevado e pertencentes às classes médias e altas, 

tendem a engravidar mais tardiamente (PINHEIRO; GALIZA; FONTOURA, 2009). 

Pesquisa realizada em Maceió (AL) evidenciou que todos os hospitais 

investigados, com empregadas celetistas3, concediam a licença-maternidade de 120 

dias e flexibilizavam os horários de trabalho para as mulheres que retornavam da 

licença-maternidade, como estabelecido pela CLT. Nenhum hospital, contudo, 

disponibilizava, para suas funcionárias, creche e local para ordenha na empresa 

(OLIVEIRA; SILVA, 2003). Isso demonstra que as estratégias de proteção à mulher 

trabalhadora não são respeitadas em sua integralidade. Ao mesmo tempo, as 

próprias trabalhadoras não sabem dos seus direitos quando do retorno ao trabalho, 

perdendo a oportunidade de usufruir desses benefícios. 

Estudo aponta a necessidade de as mulheres trabalhadoras serem 

orientadas quanto ao manejo da amamentação e em relação aos seus direitos 

trabalhistas, para que tenham sucesso em manter a amamentação após retornar ao 

trabalho. Acentua, ainda, que os fatores antes citados, aliados à ampliação do tempo 

                                                      
3
 Funcionários de empresa pública regidos pelas normas da CLT, sendo assim, podem ser demitidos 

com ou sem justa causa. São contribuintes do INSS e por isso têm direito ao FGTS e seguro-
desemprego. 
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de licença-maternidade, são importantes para que a trabalhadora continue 

amamentando (BRASILEIRO et al., 2012). 

Quando a mãe tem acesso à licença-maternidade, seus filhos têm a 

chance de se desenvolver de forma saudável e as mães trabalhadoras obtêm 

sucesso ao retornar ao trabalho, pois as crianças adoecem menos. Políticas de 

proteção à mulher promovem sua saúde física e também da criança e mantêm a 

situação econômica familiar favorável (FENG; HAN, 2010). 

Visto que a presença dos pais, durante os primeiros meses de vida, é de 

enorme importância para o desenvolvimento infantil, a atual ampliação da licença-

maternidade de 120 para 180 dias surge como alternativa, não só para estimular a 

presença da mulher no mercado de trabalho, mas também para apoiar mães e pais 

no que tange aos cuidados infantis nos primeiros seis meses de vida, contribuindo 

para a formação de pessoas saudáveis. 

Pesquisa recente mostrou que a permanência da mãe junto ao bebê, nos 

seus primeiros meses de vida, nos quais o uso da chupeta, a introdução de água, 

chá e outro leite na alimentação da criança não foram iniciados, aumenta em mais 

de duas vezes a probabilidade de a criança ser amamentada por dois anos ou mais 

(MARTINS; GIUGLIANI, 2012). 

A intenção deste estudo é conhecer as vivências de mães trabalhadoras 

quanto às experiências do cuidado de si próprias e do filho, durante a licença-

maternidade ampliada para seis meses. Essa compreensão será possível com 

origem no conhecimento das vivências maternas do cuidado com o filho e da 

identificação de facilidades e dificuldades vivenciadas pelas mães.  

 

2.4 Licença-Maternidade no Mundo 

 

A preocupação dos governos latino-americanos em adaptar-se às 

mudanças sociodemográficas motivadas pela globalização ocorreu com vistas a 

minimizar as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho. Em razão da 

necessidade do mercado capitalista, e no intuito de atender ao terceiro Objetivo para 

o Desenvolvimento do Milênio- promover a igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres- as políticas públicas, tanto nacionais quanto internacionais, os 

governos passam a criar estratégias e desenvolver programas que buscam 
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incentivar a permanência das mulheres no mercado de trabalho formal (BARBIERI; 

ANDREOLA, 2012). 

Os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram elaborados 

em 2000, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em uma reunião com chefes 

de estados de 147 países: Baseiam-se nos principais problemas mundiais a serem 

combatidos. A meta é de que, em 2015, todos os países atinjam os oito ODM 

(INSTITUTO ETHOS, 2004; CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO NO 

SETOR DE SAÚDE, 2010). 

A preocupação social em dispor de estratégias que possibilitem a mãe 

conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos na primeira infância é imprescindível 

para que as mulheres se mantenham em seus postos de trabalho, sem que haja 

prejuízo de sua produtividade perante o mercado, vistas a fortalecê-las como 

cidadãs, além de cooperar com a redução da pobreza. O alcance desse objetivo do 

milênio requer o envolvimento da sociedade, do governo e das empresas (BRASIL, 

2010; BARBIERI; ANDREOLA, 2012). 

Discussões em torno da ampliação da licença-maternidade ocorrem no 

mundo todo, porquanto é uma medida que causa, de início, dúvidas sobre sua 

aplicabilidade, principalmente quando se considera a possibilidade de prejuízos para 

a empregabilidade de mulheres em idade fértil e o custo-benefício para as empresas 

contratantes, bem como para o Estado (AEDO, 2007; DELGADO; HIRMAS; 

PRIETO, 2012). 

Para as organizações localizadas em quase todos os países da Europa e 

da América, a licença-maternidade é de responsabilidade da Seguridade Social e 

não dessas empresas, o que constitui vantagem considerável.  Na Alemanha e 

Noruega, a responsabilidade é dividida entre empresa e Estado (AEDO, 2007). Esse 

aspecto é importante redutor de obstáculos para a admissão de mulheres ao quadro 

funcional de uma empresa, em virtude da diminuição dos custos com o salário-

maternidade, assumidos pelo Estado. 

Apesar dos questionamentos sobre a viabilidade da ampliação da licença-

maternidade, os países da América Latina percebem a necessidade de se 

conformarem ao mercado e à atual realidade das famílias da região. 

Estudo publicado em 2007 avaliou o impacto econômico de políticas de 

promoção da amamentação sob a perspectiva das famílias, dos empregadores e da 
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sociedade, e constatou que Brasil, Chile e Costa Rica os países da América Latina, 

à época, onde a licença-maternidade era mais extensa: 120 dias, 126 dias e 120 

dias, respectivamente. Já Argentina, México e Peru apresentavam os menores 

períodos de licença-maternidade concedidos às trabalhadoras- 45 dias, 42 dias e 45 

dias- respectivamente (AEDO, 2007). 

O Brasil e o Chile ampliaram recentemente a licença-maternidade de 120 

e 126 dias, respectivamente, para 180 dias. No Chile esse benefício pode ser 

compartilhado com o pai desde a sétima semana após o parto (DELGADO; 

HIRMAS; PRIETO, 2012). A aprovação da lei pelo governo de ambos os países se 

deu mediante mobilização social, com participação ativa da sociedade brasileira e 

chilena de Pediatria, e com suporte em argumentos científicos que comprovavam a 

influencia positiva da licença-maternidade de seis meses para a saúde 

biopsicossocial da criança, que se estende à saúde da mulher, da família e da 

sociedade. 

Especificamente, os princípios que fizeram com que o Congresso 

Nacional, tanto do Chile, quanto do Brasil, aceitassem a ampliação do benefício 

foram os argumentos voltados para a saúde da criança, promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno, estabelecimento de relações saudáveis na primeira infância 

e os benefícios da ampliação da licença-maternidade para o desenvolvimento infantil 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2008; MORAGA, 2011). 

A mobilização pela ampliação da licença-maternidade ocorreu, nesses 

países, de forma muito semelhante, mas em momentos distintos. A Sociedade 

Chilena de Pediatria, em 2002, já havia enviado um anteprojeto de lei para o 

Congresso Nacional, e só em 2012, a lei foi aprovada. Já no Brasil, a mobilização foi 

liderada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e, em 2008, obteve aprovação no 

Congresso Nacional (MORAGA, 2011; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2008). 

Apesar de o Brasil ter aprovado a ampliação da licença-maternidade para 

180 dias, quatro anos antes, os avanços relacionados à concessão desse benefício 

trabalhista, a favor da igualdade de gênero, foram mais ambiciosos no Chile, 

comparando-se ao modelo de vários países europeus que são referência em termos 

de licença parental. 

O sistema chileno de acesso à licença-maternidade, entretanto, privilegia 

trabalhadoras com remunerações médias e altas, perpetuando a vulnerabilidade das 
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trabalhadoras de baixa renda. No Chile, cerca de 52% das trabalhadoras 

beneficiadas com a licença-maternidade possuem poder aquisitivo elevado e apenas 

5% são trabalhadoras consideradas de baixa renda (CIFUENTES, 2011). 

A nova lei chilena permite aos pais trabalhadores participar direta e 

conjuntamente com sua parceira no cuidado dos filhos, assim como dos afazeres 

domésticos. Essa conquista incitará mudanças no comportamento masculino, dentro 

das relações familiares. 

Assim, espera-se que esse benefício estimule as mulheres chilenas a 

participarem mais ativamente do mercado de trabalho, contribuindo para o aumento 

do produto interno bruto, reduzindo os custos com seguridade social e aumentando 

o rendimento fiscal do País. As mulheres são alvo de políticas de proteção do 

emprego e maternidade em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, 

pois as políticas públicas voltadas para a proteção do trabalho feminino, além de 

aumentar a captação de recursos para o país, também são consideradas estratégias 

de combate à pobreza (CIFUENTES, 2011; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

A INFÂNCIA, 2008). 

Os países ricos investem cada vez mais na educação da primeira 

infância: criando mais escolas e serviços, como berçários ou creches, em tempo 

integral. Essa mudança é o reflexo das exigências econômicas governamentais que 

buscam o crescimento econômico de seus países em um mercado altamente 

competitivo, cujos seus cidadãos, pais, trabalham em período integral para sustentar 

suas famílias (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2008). 

Para a classe trabalhadora, em preliminar análise, parece bastante 

animador, além de promover tranquilidade o fato de que existam instituições que 

cuidem de seus filhos o dia inteiro, nos seus primeiros anos de vida. Na realidade 

parece ser muito bom, pois possibilita aos pais o trabalho em dois ou três turnos 

sem a preocupação de que alguém esteja negligenciando cuidados aos seus filhos. 

Afinal, estão proporcionando a melhor educação para eles, condições a que muitos 

deles jamais tiveram acesso. 

O desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança necessita, 

além de uma alimentação adequada, de uma relação sólida, constituída com base 

na afetividade, com um adulto que tenha a capacidade de expressar reações 

adequadas às necessidades da criança (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
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INFÂNCIA, 2008). Essa relação tem mais chance de acontecer entre a criança e 

uma pessoa responsável e comprometida, de sua família. 

Um fato curioso e peculiar ao Chile nesse período de debate sobre a 

ampliação da licença-maternidade teve relação com o número de concessões de 

licenças médicas para trabalhadoras de 2004 a 2008, que aumentou 80% em 

relação aos anos anteriores. Observou-se que as licenças requeridas se referiam a 

enfermidades graves em crianças menores de um ano, cujas solicitações ocorriam 

entre quatro e seis meses após o parto e, nesse período, a licença-maternidade 

ainda era de 126 dias (DELGADO; HIRMAS; PRIETO, 2012). 

Constatou-se que a principal causa do requerimento desse tipo de licença 

médica, pelas trabalhadoras chilenas, era o refluxo gastroesofágico, seguido por: 

doenças respiratórias, baixo peso ao nascer e diarreia. O refluxo gastroesofágico foi 

responsável pela concessão de 94% das licenças por enfermidade grave de 

crianças menores de um ano, ao passo que 54% foram concedidas em decorrência 

de doenças gastrointestinais (DELGADO; HIRMAS; PRIETO, 2012; GARCIA; 

GUIRALDES; ARCE, 2005). Assim, as mães conseguiam legalmente o afastamento 

do trabalho, burlando o sistema de saúde mediante o diagnóstico médico de refluxo 

gastroesofágico, utilizado para terem acesso ao benefício. Fatos assim tipificam a 

necessidade de propiciar às trabalhadoras, mães, mais tempo para cuidar dos filhos, 

sobremaneira, nos primeiros meses, robustecendo a ideia de que o período da 

licença-maternidade de 120 dias se mostrava insuficiente. 

Doenças como refluxo, enfermidades respiratórias e diarreia demonstram 

baixa incidência em países que possuem políticas públicas voltadas para o bem-

estar infantil, como o Chile, que, à época, já assegurava 120 dias de licença-

maternidade para trabalhadoras do setor público e privado. A adoção da medida 

contribuía substancialmente para aumentar os índices de aleitamento materno nesse 

período.  

Além disso, o Chile expressa evolução positiva nos indicadores gerais de 

saúde, caracterizando-o como um país que oferece boa cobertura de saneamento 

básico, alimentação, educação e saúde para a população, causando estranhamento, 

para o governo, o aumento na concessão desse tipo de licença (DELGADO; 

HIRMAS; PRIETO, 2012; GARCIA; GUIRALDES; ARCE, 2005). 

Especulou-se, naquele período, a ideia de que a solicitação 

indiscriminada de exames - muitas vezes, desnecessários, prejudiciais, inclusive, à 
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saúde da criança, e sem justificativa médica - para identificação do refluxo como 

condição patológica, assim como seu diagnóstico inadequado, serviam para justificar 

o afastamento de trabalhadoras do local de trabalho, amparadas pela concessão 

desses atestados.  

Na informação de Garcia, Guiraldes e Arce (2005), para corrigir essa 

prática, a licença-maternidade deveria ser ampliada para todas as mães, sem 

exceção, e o Estado deveria elaborar estratégias para identificar, fidedignamente, os 

casos que realmente demandassem esse tipo de licença.  

Dessa forma, a ampliação da licença-maternidade atenderia aos 

interesses econômicos chilenos de reduzir os custos do sistema de saúde público e 

privado, além de assegurar que as crianças tenham a presença da mãe, nos 

primeiros seis meses de vida. 

Consoante alcança Morgara (2011), com a licença-maternidade de 180 

dias, os custos do Estado, decorrentes das despesas com saúde, seriam reduzidos, 

pois a criança teria mais chance de ser amamentada exclusivamente até os seis 

meses e assim prevenir uma série de doenças infantis que demandariam exames, 

procedimentos e internações hospitalares. Também repercutiria sobre a saúde 

mental da mãe trabalhadora, que terá mais tempo para se adaptar à nova rotina de 

atividades, quando do retorno ao trabalho, quando precisará  se mostrar apta a 

atender aos anseios da empresa onde trabalha e às necessidades de cuidado do 

filho. 

Segundo o mesmo estudo (AEDO, 2007), nos Estados Unidos, as 

trabalhadoras têm licença-maternidade correspondente a 84 dias, entretanto, essas 

trabalhadoras não são remuneradas durante esse período- diferentemente dos 

países da América Latina, cujas licenças-maternidade são remuneradas e a 

responsabilidade do benefício, nesse intervalo, é da previdência social. 

A vida urbana, nas metrópoles, conduzida pelos valores da sociedade 

capitalista, teve como consequência o distanciamento da necessidade humana de 

se relacionar com outros seres humanos, impondo um novo ritmo nas atividades 

cotidianas das pessoas. As trabalhadoras dos Estados Unidos, por exemplo, são 

produto da hegemonia capitalista, que as submete a condições de trabalho que as 

impedem de ter, como prioridade, o investimento nas relações afetivas com seus 

filhos nos primeiros anos de vida, pois, além do curto período da licença-

maternidade, a que têm direito, não recebem remuneração nessa fase. Então, 
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muitas vezes, em razão da escolha entre o trabalho - realização profissional e a 

necessidade de sustentar-se, a si e à criança - e a possibilidade de passar mais 

tempo com seu filho recém-nascido, muitas mães não percebem nenhuma 

vantagem em requerer a licença. 

De acordo com Lero (2012), nos Estados Unidos e no Canadá, tanto as 

mulheres quanto os homens, quando do nascimento do primeiro filho, se encontram 

ativos no mercado de trabalho, e cerca de 60% das mulheres trabalhadoras têm 

filhos menores de três anos. Até 1993, os Estados Unidos não possuíam nenhuma 

política voltada para a licença parental. As mulheres conseguiam, entretanto, 

benefício financeiro, no período, com a justificativa de incapacitação temporária. 

Ante essa realidade, os Estados Unidos deveriam repensar as políticas de 

licença-maternidade e parental, de forma que as necessidades relacionadas a 

prevenção de estresse de pais e mães e a promoção da saúde infantil sejam 

atendidas. Isso se torna mais verdadeiro, pois há uma implicação direta na 

administração das atividades domésticas e profissionais, provenientes da 

sobrecarga de trabalho, principalmente para as mulheres. 

A licença-maternidade não remunerada é o fator principal que estimula - 

obriga - às mulheres a reduzirem, ainda mais, a utilização do tempo de licença-

maternidade, retornando precocemente ao trabalho e renunciando à oportunidade 

de vivenciar etapas fundamentais na sua adaptação ao novo papel social: ser mãe. 

Segundo estudo qualitativo com mulheres trabalhadoras, desenvolvido no 

Brasil por Gonçalves et al., (2006), é recorrente a necessidade de retornar o mais 

rapidamente possível ao trabalho. Os motivos apontados para esse fato referem-se 

à participação das mulheres no orçamento familiar, cujo período prolongado de 

afastamento, na percepção delas, poderia trazer consequências negativas quanto à 

manutenção do espaço ocupado no mercado de trabalho e do padrão de vida 

anterior ao nascimento do filho. Ao mesmo tempo, essas trabalhadoras manifestam 

o medo de que esse posicionamento fomente consequências indesejadas, 

relacionadas ao cuidado com seus filhos, motivadas pelo retorno precoce ao 

trabalho. 

Quanto a isso, entretanto, a depender das condições financeiras da 

mãe/família, as soluções parecem ser muito mais simples: contratar um profissional 

para cuidar do filho; deixá-lo sob os cuidados de parentes, geralmente os avós, ou 

utilizar os serviços de berçários particulares.  
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De acordo com dados do Ministério da Previdência Social e da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, de 2010, o número de mulheres, no Brasil, 

ultrapassa o quantitativo de homens. Entre 1992 e 2008, porém, a taxa de 

desemprego era maior entre as mulheres. O aumento do emprego nos últimos anos 

não acompanhou o ritmo de crescimento da população economicamente ativa, ou 

seja, ainda há carência de vagas, principalmente para mulheres. Em geral, o acesso 

aos postos de trabalho é facilitado para os homens, mesmo em tempos de crises 

econômicas, quando as taxas de desemprego aumentam (ANSILIEIRO, 2010). 

Os sujeitos do estudo de Gonçalves et al. (2006), apesar dessa 

informação não estar explícita no trabalho, provavelmente eram trabalhadoras do 

setor privado, seguradas pela previdência social, cuja licença-maternidade é de 120 

dias. É compreensível o medo dessas trabalhadoras de perder sua posição na 

empresa em virtude da falta de estabilidade empregatícia, após o quinto mês pós-

parto, quando o empregador pode dispensá-las. Apesar da garantia de emprego 

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o nascimento do filho, as 

mulheres temiam ser demitidas. Isso explica a ânsia em voltar para o trabalho e a 

angústia da separação precoce dos filhos, num período em que ainda são muito 

dependentes de cuidados, principalmente dependentes das relações afetivas que 

fornecerão as bases ideais para o seu desenvolvimento. 

Acredita-se que o investimento em políticas de bem-estar social, como a 

Lei 11.770 de 2008, a implantação de creches no ambiente de trabalho e a 

ampliação de vagas no setor público aumentam o interesse das mulheres em se 

manterem à disposição do mercado, assegurando a produtividade da população e o 

desenvolvimento do País. É nesse sentido que a ampliação da licença-maternidade 

potencializa a participação feminina na população economicamente ativa 

(CARVALHO, 2006; KERSTENETZKY, 2013).  

Para as trabalhadoras do setor privado, contudo, que não possuem 

segurança e estabilidade no emprego, como as servidoras públicas, e que 

recentemente vivenciaram um período de afastamento do emprego por conta da 

maternidade, talvez o efeito sobre a participação feminina no mercado de trabalho 

seja o inverso, caso as empresas privadas se vejam obrigadas a ampliar o período 

dessa licença para 180 dias. 

Embora o empregador e as trabalhadoras do setor privado estejam 

receosos quanto à concessão da licença-maternidade de 180 dias, é importante 
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salientar que a inversão feita na ampliação da licença é não só para benefício das 

trabalhadoras, mas principalmente para a educação das crianças. Estas terão o 

privilégio de permanecer mais tempo com suas mães e seus pais, pois estes 

continuam sendo os principais responsáveis pela educação dos filhos (SHONKOFF, 

2012b). 

O acesso a licença-maternidade ocorre de maneiras diferentes em cada 

país. Por exemplo, na Costa Rica, trabalhadoras autônomas têm direito à licença-

maternidade de quatro meses, caso tenham tempo de contribuição para a 

previdência social igual ou superior a doze meses, antes do nascimento do filho 

(AEDO, 2007). 

No Brasil, se a trabalhadora for segurada da previdência social, ou seja, 

tenha mais de 16 anos e contribua mensalmente para a previdência social, terá 

direito ao salário-maternidade por 120 dias, em razão de parto ou adoção de criança 

até um ano de idade. Toda a criança adotada entre um e quatro anos, ocorre o 

benefício, concedido por 60 dias; e se tiver de quatro a oito anos de idade, por 30 

dias (INÁCIO, 2010). 

Os trabalhadores segurados, no Brasil, são classificados em:  

a) Empregada: 

- trabalhador com carteira assinada que presta serviços de natureza 

não eventual a empregador, mediante recebimento de salário; 

b) Empregado doméstico: 

- trabalhador com carteira assinada, que presta serviço em residência 

de outra pessoa ou família, como cozinheira, governanta, jardineiro, 

caseiro etc., desde que a atividade não tenha fins lucrativos para o 

empregador; 

c) Trabalhadora avulsa: 

- trabalhador que presta serviço a diversas empresas, sem vínculo de 

emprego, contratado por sindicatos ou órgãos gestores de mão de 

obra, como estivador, amarrador de embarcações e ensacador de 

cacau, entre outros; 

d) Contribuinte individual: 

- pessoa que trabalha por conta própria, sem vínculo de emprego. 

Entre os contribuintes individuais, está o Empreendedor Individual, 

que é o empresário - empresária que tenha auferido receita de até R$ 
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60 mil (anual), optante do Simples Nacional, que tenha até um 

empregado e não possua mais de um estabelecimento, nem participe 

de outra empresa como titular, sócio ou administrador. São exemplos: 

ambulante, cabeleireiro, manicure, esteticista, costureiro, artesão, 

borracheiro, sapateiro, mecânico e diversos outros;  

e) Segurada especial: 

- agricultor familiar e o pescador artesanal, que exercem atividade 

individualmente ou em regime de economia familiar;  

f)  Segurado facultativo: 

- pessoa maior de 16 anos de idade que não tem renda própria, mas 

contribui para a Previdência Social, como o estudante, a dona de 

casa, o síndico não remunerado etc (BRASIL, 2010c). 

Para empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, não é exigido 

cumprimento de período de carência. As demais seguradas, para ter acesso ao 

benefício, devem contribuir por um período de dez meses, antes do parto (INÁCIO, 

2010). 

Os sistemas previdenciários dos países da América Latina, mesmo com 

as características próprias de cada país, são mais bem estruturados e possuem 

maior cobertura do que outros países em desenvolvimento da África, Ásia e Oriente 

Médio. O nível de desenvolvimento dos programas previdenciários dos países latino-

americanos destaca-se pelo tempo em que se encontram em vigor; iniciados no 

Chile, foram objetos de reformas estruturais desde a década de 1980. De acordo 

com Mesa-Lago (2006), ao final da década de 1970, todos os países da América 

Latina já tinham programas previdenciários ativos. 

A Organização Internacional do Trabalho é o órgão responsável por 

lançar normas e recomendações internacionais, mas os países têm total autonomia 

para adotá-las ou não (VIANA, 2006). Esse órgão internacional contribuiu 

grandemente para o desenvolvimento dos princípios da seguridade social: 

universalidade da cobertura; igualdade; equidade; solidariedade e redistribuição de 

renda; abrangência e suficiência das prestações na América Latina; unidade; 

responsabilidade do Estado; eficiência e participação social na administração e 

sustentabilidade financeira (MESA-LAGO, 2006). 
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Daremos ênfase ao princípio da universalidade da cobertura, para se 

compreender qual a abrangência da concessão da licença-maternidade nos países 

da América Latina. 

Desde as décadas de 1940-1950, diversos documentos oficiais- como a 

Declaração da Filadélfia, de 1940; convenções 102, de 1952; e 128-130, de 1967- 

foram elaborados com o intuito de definir quais pessoas seriam beneficiadas pelo 

seguro social. 

O princípio da universalidade da cobertura se tornou um desafio para os 

países da América Latina, que veem nele um instrumento para erradicar a pobreza. 

Com as crises econômicas, as reformas estruturais e a globalização, entretanto, 

esse princípio se tornou um grande desafio para a seguridade social, em razão das 

taxas de desemprego, do número de trabalhadores autônomos, casuais, 

microempresários e trabalhadores informais (MESA-LAGO, 2006). 

No Brasil, uma reforma previdenciária foi feita durante o Governo Lula, na 

tentativa de reduzir o défice previdenciário e torná-lo, de fato, universal. Os gastos 

da previdência, principalmente com a aposentadoria de servidores públicos, foram 

subtraídos, pois estavam causando prejuízos às contas públicas do País. As 

medidas tiveram o objetivo de garantir os direitos dos cidadãos brasileiros 

estabelecidos na Constituição de 1988, quanto à seguridade social, que estavam 

sendo infringidos por um sistema previdenciário problemático, complicado e desigual 

(ZYLBERSTAJN; AFONSO; SOUZA, 2006). 

Essa reforma pode ter implicações positivas, em longo prazo, para o 

futuro das trabalhadoras brasileiras do setor privado, principalmente quanto à 

ampliação da licença-maternidade de 120 para 180 dias. O Governo brasileiro 

poderá estruturar-se economicamente e possibilitar a expansão desse direito para 

todas as trabalhadoras, tratando os direitos trabalhistas como direitos fundamentais, 

como o direito a saúde, assistência e previdência social.  

Estudo feito na Austrália mostra que as taxas de amamentação reduzem 

ao final da licença-maternidade, momento em que a mulher retorna ao trabalho. 

Manter a amamentação além de 12 meses, para as trabalhadoras australianas, é um 

desafio (MCINTYRE, 2002). Outro estudo, dessa vez, da Inglaterra, aponta que as 

mulheres que trabalham fora de casa amamentam durante o período da licença, 

mas desistem de amamentar por volta de um mês após o retorno ao trabalho 

(KOSMALA-ANDERSON; WALLACE, 2006).  
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Na Inglaterra, a gestante que já estiver na empresa há 26 semanas e 

faltar 15 semanas para o nascimento do bebê, tem direito a usufruir 26 semanas de 

licença remunerada e mais 26 semanas não remuneradas (KOSMALA-ANDERSON; 

WALLACE, 2006).  

Na maioria dos países da Europa, as mulheres têm direito a licença-

maternidade de dois a três meses, não remunerada. A licença-maternidade não 

remunerada desestimula as mulheres de menos de 35 anos a planejar uma 

gravidez, pois, nesse período, elas estão em plena atividade, com reais 

possibilidades de ascensão profissional e econômica. 

Sem o benefício da remuneração, há possibilidade de prejuízos 

financeiros. Isso faz com que as mulheres optem por ter filhos mais tardiamente, 

com a idade mais avançada. Invariavelmente, o momento escolhido para engravidar 

é aquele em que essas mulheres se encontram estabilizadas financeiramente, e 

livres para tomar a decisão de desacelerar o ritmo de trabalho, e dedicarem-se ao 

cuidado dos filhos. Essa escolha, entretanto, enseja uma série de riscos que 

envolvem custos para o governo e prejuízos à saúde da mulher (RHUM, 2000). 

Os países nórdicos investem fortemente em políticas familiares, 

específicas, como a licença parental, voltadas para estimular e apoiar os pais com 

os cuidados às crianças. Essas políticas, apesar de reforçarem a ideia de família 

tradicional, com o foco do cuidado sob a responsabilidade materna, tratam da 

igualdade de gênero, pois apoiam, por meio de benefícios previdenciários, a adesão 

da mulher ao trabalho remunerado, fora do ambiente doméstico, possibilitando a 

aquisição de independência financeira em relação ao marido (ENGSTER; 

STENSÖTA, 2011). 

O acesso à licença-maternidade reduz as desigualdades de gênero, 

promovendo a manutenção do emprego e reduzindo as perdas salariais associadas 

à maternidade (FENG; HAN, 2010). 

Além desses aspectos, as políticas públicas, como a licença-maternidade, 

têm grande influência no bem-estar infantil. Países que garantem licença parental 

possuem menores taxas de pobreza e mortalidade infantil e melhores resultados na 

educação infantil (ENGSTER; STENSÖTA, 2011). 

Na Suécia, inicialmente se investiu na imigração para o provimento de 

mão de obra para o país - décadas de 1960 e 1970 - mas, por questões de custos 
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sociais, medidas direcionadas à absorção de mulheres casadas no mercado de 

trabalho passaram a ter apoio político e social. 

Tendo como uma de suas premissas a igualdade entre homens e 

mulheres, o Governo sueco utilizou como estratégia política a concessão de 

benefícios às mulheres casadas, de forma a compatibilizar a maternidade e o 

trabalho, buscando atraí-las para o mercado laboral. Atualmente, na Suécia, as 

mulheres gozam de um ano e quatro meses de licença-maternidade, remunerada, 

que pode ser dividida entre a mãe e o pai (FARIA, 2002). 

A licença-maternidade de curta duração tem como efeito a separação 

precoce entre mãe e filho, resultando na ausência de relações afetivas responsivas, 

que deveriam ser estabelecidas durante os cuidados dispensados aos filhos e 

vulnerabilidade quanto ao uso precoce de fórmulas lácteas (FENG; HAN, 2010; 

NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL ON THE DEVELOPING CHILD 4, 2012).  

Inclusive, a recuperação completa de uma mulher, após o parto, pode 

durar seis meses ou mais, pois ela terá que ter tempo para se ajustar física e 

psicologicamente à nova realidade: o papel de mãe e cuidados com o filho (LERO, 

2012). Estudo da década de 1990 apontou que o retorno ao trabalho em tempo 

integral, depois de uma licença-maternidade curta, é um fator de risco para o 

desenvolvimento de ansiedade e depressão materna, especialmente quando a 

saúde materna, neste momento, está comprometida; quando a mãe não encontra 

apoio social ou enfrenta problemas conjugais (GJERDINGEN, CHALONER, 1994). 

 

2.5 Conquistas Femininas no Mercado de Trabalho – Argumento Histórico 

  

Diferentemente da década de 1990, desde 2000, a participação das 

mulheres na atividade econômica do Brasil cresceu paralelamente à evolução 

econômica e à redução do desemprego no País. 

Desde esse período, a vida do trabalhador é beneficiada por políticas 

públicas de combate ao trabalho escravo e labor infantil, políticas de melhoria de 

renda e formalização do trabalho, assim como avanços nas políticas para a 

promoção da participação das mulheres no mercado de trabalho. Essas estratégias 

propiciaram um ritmo acelerado de crescimento econômico, do País, até 2007. 

                                                      
4
 Conselho Científico Nacional sobre a Criança em Desenvolvimento, da Universidade de Harvard, 

localizada em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. 
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Segundo a OIT - Organização Internacional do Trabalho (2009), essas 

mudanças estão relacionadas à redução da inflação e uma vez implantado o Plano 

Real, em 2003, o aumento do salário mínimo, a formalização do trabalho, o aumento 

do número de contribuintes da previdência social e da taxa de sindicalização, ou 

seja, as condições de trabalho, estavam sendo organizadas.  

Em 1919, a OIT, por meio da Convenção nº 3, documento internacional 

que estabelece regras gerais e obrigatórias para os países que a sancionam, 

instituía proteção à gestante e à maternidade, estabelecendo seis semanas de 

licença-maternidade remunerada antes e após o parto. De acordo com a 

Convenção, as duas folgas de meia hora, quando do retorno ao trabalho, estavam 

condicionadas às mulheres que amamentavam (BRASIL, 1935). 

Outras convenções relacionadas à proteção do trabalho da mulher foram 

editadas, entretanto, limitavam as condições laborais para mulheres, o que fez com 

que não fossem adotadas por muitos países, pois estes não podiam prescindir da 

mão de obra feminina (VIANA, 2009). 

Enquanto na Suécia as trabalhadoras já gozavam da licença-maternidade 

de seis semanas desde 1919, só em 1934, o Governo brasileiro ratificou a 

convenção nº3, e em 1935, com o Decreto nº 423, de 12 de novembro, determinou 

que a convenção fosse adotada e cumprida (BRASIL, 1935). Em seguida, o 

presidente Getúlio Vargas, interessado em mostrar preocupação com as questões 

sociais, sancionou o Decreto-lei nº 5.452, de 1943, que aprovava a Consolidação 

das Leis Trabalhistas (BRASIL, 1943; VIANA, 2009).  

Em vigor até o presente momento, a Consolidação estabelece normas 

reguladoras das relações individuais e coletivas de trabalho que garantem direitos e 

definem deveres dos trabalhadores quanto a: duração e condições de trabalho; 

prevenção de acidentes de trabalho; fixação do salário mínimo; períodos de 

descanso; emissão de carteira de trabalho; férias anuais; e ainda assegura a 

proteção do trabalho da mulher e a proteção da maternidade (BRASIL, 1943; VIANA, 

2009). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452, toda mulher que estiver 

trabalhando sob regime da CLT não poderá ter contrato rescindido após casamento 

ou se estiver gestante, e é assegurada, à gestante, a licença-maternidade de 120 

dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. Após retornar ao trabalho, ela tem 

direito a dois períodos de descanso especiais para amamentar ou realizar ordenha 
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mamária, durante a jornada de trabalho, até que o filho complete os seis meses de 

idade, podendo esse período ser estendido a critério da autoridade competente 

(BRASIL, 1943). 

Esse decreto-lei provocou mudanças positivas, em longo prazo, 

ensejando migração de mulheres do setor informal para o setor formal de trabalho, 

regularizando o trabalho feminino (CARVALHO; FIRPO; GONZAGA, 2006).  No 

início, entretanto, o advento da CLT representou um ônus inesperado para o 

empregador que, pelas obrigações exigidas ao contratar mulheres, preferia admitir 

homens, visto que eles não eram portadores de tantos direitos sociais, como as 

mulheres (CALIL, 2007). Ainda hoje, apesar dos avanços, as mulheres ainda 

representam a menor parcela do mercado de trabalho formal (FORTALEZA, 2010). 

Conforme Aedo (2007), no Brasil, a licença-maternidade não atinge 

mulheres trabalhadoras autônomas, empregadas domésticas, trabalhadoras 

agrícolas e servidoras públicos.  

Contrário ao que Aedo (2007) ressalta, as servidoras públicas são as 

trabalhadoras brasileiras com melhores condições naquilo que se refere aos direitos 

trabalhistas e, hoje, em várias cidades brasileiras, somente elas as privilegiadas com 

a ampliação da licença-maternidade de 120 para 180 dias.  

Com relação às empregadas domésticas, estas devem ter a carteira 

assinada por seus patrões, para que possam ter seus direitos garantidos quanto à 

proteção da maternidade e gestação, dispostas na CLT, que preconiza uma licença-

maternidade de 120 dias (INÁCIO, 2010). 

Para ativar a economia do País, no entanto, que precisa de mão de obra 

para se desenvolver, a licença-maternidade é uma estratégia importante para reter a 

mulher trabalhando na mesma empresa; essa atitude diminui os custos do 

empregador, referentes à contratação de pessoal desqualificado, situação que, na 

grande maioria das vezes, compromete a qualidade do serviço prestado pela 

empresa (CARVALHO; FIRPO; GONZAGA, 2006). Estudos mostram, contudo, a 

dificuldade em conciliar as múltiplas atividades confiadas à mulher (VIANA, 2009; 

MORAIS et al., 2011).  

A Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2010) recomenda que a 

amamentação seja exclusiva até os seis meses de vida do bebê e continue até os 

dois anos. Os danos advindos da diminuição do tempo de convívio com o filho, do 

acompanhamento de seu desenvolvimento e da descontinuidade da amamentação, 
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comprovadamente, são maléficos para a saúde de toda a família, inclusive das 

futuras gerações. 

Motivada por esse contrassenso, a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP), à época presidida por Dioclécio Campos Junior, liderou, em 2005, a 

campanha da ampliação da licença-maternidade para seis meses, arrecadando mais 

de 500 mil assinaturas em um abaixo-assinado a favor da ideia (DATASENADO, 

2007). Em julho do mesmo ano, encaminhou o anteprojeto de lei para a senadora 

Patrícia Saboya que, sensibilizada com a questão, prontamente apresentou o 

Projeto de Lei ao Congresso Nacional, em agosto de 2005, que foi aprovado pelos 

parlamentares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2008).  

A SBP e a senadora Patrícia Saboya convenceram o Senado nesse 

sentido baseadas no argumento de que os primeiros seis meses de vida do bebê 

são imprescindíveis para o desenvolvimento cerebral infantil. Esse desenvolvimento 

depende totalmente da qualidade das relações afetivas estabelecidas nesse período 

em que se estabelecem vínculos mais fortes e maior aproximação entre mãe, filho, 

pai e família. Com efeito, com a nova lei, o Brasil contribui com a formação de 

cidadãos capazes de viver em sociedade e reduzir a situação de violência que 

assola o País. Além disso, fundamentaram a justificativa da lei, alegando que o 

Estado teria menos gastos com a saúde da população, pois a amamentação nos 

primeiros meses previne agravos à saúde das pessoas, desde a infância até a vida 

adulta (SHONKOFF, 2012b). 

Em 2007, após aprovação do Projeto de Lei pelo Senado, o DataSenado 

entrevistou 813 pessoas de várias capitais brasileiras, das quais 80% disseram 

concordar com a ampliação da licença-maternidade. O Senado constatou que, além 

de toda fundamentação teórica, também existia o apoio da população para que a lei 

fosse aprovada (DATASENADO, 2007). 

O presidente Lula, então, sancionou a lei 11.770, em 9 de setembro de 

2008, que criou o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação, por mais 60 

dias, da licença-maternidade, mediante dedução no imposto de renda, referente ao 

valor pago nos últimos dois meses da licença (BRASIL, 2008). No ano seguinte, o 

Programa Empresa Cidadã foi regulamentado pelo Decreto 7.052, de 23 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009). 

De acordo com o 5º artigo da lei 11.770: 
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Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do 
imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração 
integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua 
licença-maternidade, vedada a dedução como despesa operacional. 
(BRASIL, 2008, p. 01). 

 
Para assegurar esse direito às trabalhadoras, a Administração Pública 

direta, indireta e fundacional deve instituir o programa para suas funcionárias, ou 

seja, cabe aos governos estaduais, distritais e municipais regulamentar a lei para 

que a licença de seis meses beneficie as funcionárias públicas dos municípios, do 

distrito Federal e dos estados; já as empresas privadas devem requerer à Receita 

Federal a participação no Programa. A trabalhadora que integrar o quadro de 

funcionários de uma empresa que tenha aderido ao Programa deve requerer a 

prorrogação da licença até o final do primeiro mês pós-parto, à própria empresa 

(BRASIL, 2008, 2010b). Beberibe, cidade do litoral do Estado do Ceará, foi o 

município pioneiro, por conceder, desde 2005, a licença de seis meses para suas 

servidoras municipais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2008). E o 

estado do Ceará em 2007 já garantia a prorrogação da licença-maternidade para 

servidoras estaduais por meio da lei nº 13881, de 24 de abril do mesmo ano, que 

alterou o artigo 100 da lei nº 9826, de 14 de maio de 1974 (CEARÁ, 2007). 

 Ao final do ano de 2008, as funcionárias públicas federais tiveram a 

licença de seis meses regulamentada. Atualmente, 154 municípios e 24 estados 

brasileiros aprovaram e sancionaram a lei para servidoras públicas. Entre estados e 

municípios, apenas o Estado do Rio de Janeiro aprovou a lei para a iniciativa privada 

e, hoje, cerca de 67 empresas privadas participam do Programa Empresa Cidadã, 

concedendo a licença ampliada para suas funcionárias (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2008). 

Dois municípios, Macapá (AP) e São Paulo (SP), e quatro estados, 

Amapá, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, incluem na lei 

municipal de ampliação da licença-maternidade o aumento da licença-paternidade 

de cinco para 15 dias (VER APÊNDICE A). 

Pesquisa elaborada pela Secretaria Especial de Comunicação Social do 

Senado Federal revelou que 56% da população brasileira têm receio de que as 

mulheres sejam prejudicadas quanto às oportunidades de emprego, no advento da 

ampliação da licença-maternidade, mesmo com os incentivos fiscais 

(DATASENADO, 2007). 
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Embora ainda haja receio quanto às mudanças que essa medida venha a 

trazer para a economia do País, bem como para a desigualdade referente a vagas 

de empregos entre homens e mulheres, Carvalho, Firpo e Gonzaga (2006) 

acentuam que os custos dos empregadores são insignificantes após a ampliação da 

licença. 

As empresas privadas, no entanto, não demonstram interesse em 

requerer a ampliação da licença, pois há uma grande burocracia para efetuar esse 

procedimento. A lei beneficia as grandes empresas, cujo valor do benefício pago, 

nesse período, é irrisório diante de sua lucratividade, e, pelo valor de sua receita, o 

custo nos meses da ampliação da licença é deduzido do imposto de renda (KLOSS, 

2010). De acordo com Kloss (2010), caso a lei não seja reformulada, essas 

dificuldades serão uma barreira para as pequenas e médias empresas. Assim, a 

extensão universal do benefício a todas as trabalhadoras não se concretizará.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo e Abordagem do Estudo 

 

Esta é uma pesquisa com abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. 

Ante a essência do estudo, que se propõe conhecer as vivências de mulheres 

trabalhadoras beneficiadas com a ampliação da licença-maternidade, nos cuidados 

com o filho, optou-se por utilizar a abordagem qualitativa. O emprego dessa 

abordagem permitiu que a pesquisadora desvelasse sentidos e significados com 

origem na singularidade dos sujeitos que foram entrevistados, procurando 

compreender, mediante a interpretação das falas, gestos e comportamentos, as 

ações sociais que emergiram dessa relação entre pesquisadora e sujeito 

(DESLANDES; GOMES, 2004; MINAYO; SANCHES, 1993). 

Por ser, esta pesquisa, considerada como uma pesquisa social, a entrada 

no campo foi uma estratégia fundamental para o seu desenvolvimento, pois 

possibilitou a investigação de pessoas, grupos ou sociedades, com base em 

comportamentos e experiências, considerando o contexto social onde estão 

inseridos. O fundamento característico desse tipo de pesquisa são as ações de 

conhecer, compreender e explicar uma realidade, sob determinada dimensão 

(MICHEL, 2009). 

Os resultados da pesquisa qualitativa são importantes para provocar 

modificações nos aspectos conceituais da ciência e são independentes de 

comprovação estatística. O rigor científico da pesquisa qualitativa é representado 

por sua fundamentação teórica e por possibilitar, além da descrição densa da 

realidade estudada, a compreensão dos significados pertencentes à singularidade 

dos sujeitos. Esses elementos, quando bem articulados, subsidiam o 

estabelecimento de questionamentos fundamentais para a compreensão de um 

fenômeno dentro da perspectiva proposta pelo pesquisador, produzindo 

representações da realidade (MINAYO, 1996; DESLANDES; GOMES, 2004; 

GOLDENBERG, 2004). 

Fala-se em representações da realidade, pois os resultados são bastante 

influenciados pelo fator subjetivo do pesquisador e as concepções teóricas utilizadas 

para embasar a pesquisa, que se exprimem, impregnados por determinados 

conceitos e valores (BASTOS; KELLER, 2002; MINAYO, 2004). 
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Por isso, para a pesquisa qualitativa, é ilusão afirmar que a verdade é 

absoluta e universal. Os resultados das pesquisas recebem influências diversas e 

dependem da singularidade dos contextos estudados (BOSI; MERCADO, 2007 apud 

DESLANDES, 2010). Dessa forma, existem múltiplas dimensões possíveis de 

abordagem para reconstituir uma realidade, mediante definição do objeto e dos 

caminhos da investigação (DESLANDES, 2010). 

Esse aspecto da pesquisa qualitativa é criticado pelos pesquisadores 

quantitativos, pois ressaltam que os resultados qualitativos não permitem aos 

pesquisadores fazer inferências para outras realidades e grupos sociais, devido ter 

como foco questões específicas de determinado grupo. as pesquisas qualitativas 

produzem resultados diferentes por apresentarem enfoques, metodologias e teorias 

específicas e diferenciadas, mas que essas características não impedem de fazer 

aproximações entre as conclusões produzidas pelos estudos qualitativos 

(GOLDENBERG, 2004). 

Consoante ensinam Bourdie (1976), Goldenberg (2004) e Deslandes 

(2010), toda pesquisa recebe influência do pesquisador, de forma que seus 

pensamentos, ideais e experiências de vida são referenciais para elaboração de 

pressupostos; perguntas de pesquisa; definição de objeto; escolha do método de 

análise; e interpretação das evidências, caracterizando a dimensão ideológica da 

pesquisa (DESLANDES, 2010). 

De acordo com Rodrigues (2007), a pesquisa qualitativa é aquela que 

utiliza a razão discursiva pela interpretação de dados relativos à natureza dos 

fenômenos. Esta abordagem é compatível com o propósito do estudo em foco, na 

medida em que permite conhecer significados, motivos, crenças, atitudes e valores 

sobre os cuidados maternos e do filho, praticados por mães trabalhadoras no 

período de licença-maternidade de seis meses e após o retorno ao trabalho. 

 

3.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa ocorreu no Município de Fortaleza, onde foram identificadas 

servidoras públicas municipais, efetivas, beneficiadas com a licença-maternidade de 

seis meses, havendo ocorrido contato inicial com as secretarias executivas regionais 

(SER) de Fortaleza e Unidades de Saúde da Família. 
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Fortaleza é a capital do Estado do Ceará e é reconhecida como a quinta 

maior capital brasileira5 em termos populacionais, localizando-se na região Nordeste 

do Brasil. Ao norte, o Município de Fortaleza faz limite com o oceano Atlântico, ao 

sul com os Municípios de Pacatuba, Eusébio, Maracanaú e Itaitinga. Ao leste, com o 

Município de Aquiraz e o oceano Atlântico e ao oeste com o município de Caucaia 

(RODRIGUES, 2007; FORTALEZA, 2006b). 

O Município possui 118 bairros e uma população de aproximadamente 

2,5 milhões de habitantes, 53,2% dos quais são do sexo feminino. Desta 

porcentagem, 45,72% são mulheres na faixa etária de 15 a 39 anos (CLAUDINO-

SALES, 2010, FORTALEZA, 2010). 

De acordo com Boletim da PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), 

quanto maior o nível de escolaridade entre as mulheres, mais privilégios estas terão 

sobre os homens para conseguirem uma colocação no mercado de trabalho. 

Atualmente, 78,8% das trabalhadoras da Região Metropolitana de Fortaleza têm 

nível superior (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, 2011). 

Cerca de mais de 75% dos bairros de Fortaleza apresentaram, em 2010, 

renda média pessoal mensal menor do que dois salários mínimos, caracterizando 

uma acentuada desigualdade social. Cerca de 26% da renda pessoal total da 

Cidade estão concentrados nos dez bairros mais ricos, onde vivem apenas 7% da 

população de Fortaleza. Nove desses bairros estão localizados na SER II (Meireles, 

Guararapes, Cocó, De Lourdes, Aldeota, Mucuripe, Dionísio Torres, Varjota e Praia 

de Iracema) e apenas um na SER IV, denominado, Bairro de Fátima (INSTITUTO 

DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2012). Para situar o 

leitor, consideramos importante mostrar como ocorre a administração dos serviços 

do Município de Fortaleza.  

Desde 1997, existem seis SERs e cada uma delas é responsável por 

bairros circunvizinhos (ANEXO), com características sociais e econômicas 

semelhantes (RODRIGUES, 2007; MARTINS et al, 2010; FORTALEZA, 2010). Cada 

SER é composta por um Distrito de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Finanças, 

Assistência Social e Infraestrutura. Com a nova gestão do Prefeito Roberto Cláudio 

Rodrigues Bezerra, mais uma SER, chamada regional do centro, foi criada, com o 

                                                      
5
 Fonte: < http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2012/09/01/noticiasjornalceara,2911372/fortalez 

a-e-a-quinta-capital-mais-populosa-e-lidera-a-setima-maior-regiao-metropolitana.shtml>. Acesso em: 
28 jan. 2014. 
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objetivo de elaborar, executar, gerenciar e analisar projetos voltados para o 

desenvolvimento socioeconômico da região central da cidade de Fortaleza. Esta 

SER não foi incluída, entretanto, na pesquisa, por ser unidade nova, pela pesquisa 

ter sido aprovada pelo comitê de ética sem a inclusão dessa SER. 

A pesquisa foi realizada nos distritos sanitários de saúde das seis SER, 

que têm por definição ser uma estratégia de operacionalização e constituição do 

SUS6 no Município - localizadas em um espaço geográfico (divisão por bairros) 

ocupado por determinada população com características epidemiológicas e sociais 

semelhantes e necessidades comuns. Essa divisão por bairros, de acordo com o 

princípio da descentralização, facilita o planejamento das ações de saúde e a gestão 

de recursos destinados à saúde pelo Município (ALMEIDA, 1998). Ao visitar as 

SERs, a pesquisadora foi informada, por servidores do distrito sanitário, que o setor 

agora se chamava coordenação regional de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do sistema público de saúde brasileiro, 

considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo informações do 
Conselho Nacional de Saúde. Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, 
como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e 
“dever do Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a qual operacionaliza o atendimento 
público da saúde. Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde 
universal e gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, conforme rege o artigo 195 da Constituição. Fazem parte do 
Sistema Único de Saúde, os centros e postos de saúde, os hospitais públicos - incluindo os 
universitários, os laboratórios e hemocentros (bancos de sangue), os serviços de Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa 
acadêmica e científica, como a FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz - e o Instituto Vital Brazil. Fonte: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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Apresentamos, a seguir, mapa com a distribuição espacial das SER I, II, 

III, IV, V, VI e a do Centro, com os respectivos bairros que compõem o espaço 

geográfico de cada uma delas.  

 
Figura 1 - Mapa da Distribuição Espacial das SER x Bairros. 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2013)

7
 

 

3.3 Período 

A coleta das informações foi realizada no período de junho a dezembro de 

2013.  

 

3.4 Seleção dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Para a delimitação do objeto estudado, foram escolhidas mulheres que 

atuavam na área da saúde da rede municipal, pois presumimos que essas teriam 

uma maior identificação com o tema proposto nesta pesquisa, o que facilitaria, 

sobremaneira, a adesão dos sujeitos ao nosso trabalho de campo. 

                                                      
7
 Disponível em: <http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Mapa_Regionais_Fortaleza.pdf> 

. Acesso em: 28 jan. 2014. 
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Encontrar servidoras com filhos menores de um ano foi uma barreira 

considerável, pois, em sua maioria, esses filhos já haviam ultrapassado essa idade, 

no período da pesquisa de campo. Em razão dessa circunstância complicadora, 

decidimos incluir na pesquisa mães com filhos menores de dois anos; todas 

beneficiárias da licença-maternidade de 180 dias, primíparas ou multíparas.  

A pesquisa buscou desvendar a complexidade e a singularidade das 

vivências de mulheres-mães, trabalhadoras, acerca dos cuidados com o filho no 

período de licença-maternidade. Portanto, como essa abordagem exige o 

aprofundamento sobre o tema, o número de entrevistas não foi determinado 

previamente, com vistas a promover a melhor compreensão sobre esse fenômeno. 

 

3.5 Técnica e Instrumento de Coleta de Dados 

 

As servidoras municipais da área da saúde, ao final da gestação, 

solicitam a licença-maternidade ao Instituto de Previdência do Município (IPM8). O 

IPM foi criado pela lei nº 676, de 10 de agosto de 1953. Trata-se de órgão 

responsável por garantir aos beneficiários do PREVIFOR9, os direitos relativos à 

aposentadoria, pensão e auxílio-reclusão (FORTALEZA, 2006a).  

Realizamos uma visita ao IPM, em março de 2013, com a intenção de 

obter os dados de requerimento da licença-maternidade por SER, o que não nos foi 

permitido pela inexistência de banco de dados informatizado com consolidação 

desses dados; o Setor de Estatística do IPM disponibilizou o número total de 

licenças-maternidade requeridas em 2012, totalizando 234 requerimentos.  

Em seguida, para programar o fluxograma do trabalho no período de pré-

coleta de dados, foram feitas visitas a SER III e a duas unidades de saúde da rede 

de atenção primária, pertencentes a essa SER. Estas unidades foram escolhidas por 

conveniência geográfica, pois ficam nas proximidades do campus do Porangabussu 

da Universidade Federal do Ceará, o que facilitou para a pesquisadora obter 

informações iniciais e planejar estratégias para localizar as servidoras nas outras 

                                                      
8
 O IPM - Instituto de Previdência do Município - é o local para onde as servidoras municipais, ao final 

da gravidez, enviam o requerimento da licença-maternidade de seis meses, embora não necessitem 
voltar a ele após o retorno ao trabalho. 
9
 Administrado pelo Instituto de Previdência do Município (IPM), o Previfor é o Regime de Previdência 

dos Servidores do Município de Fortaleza. O seu objetivo é garantir aos servidores ativos e 
beneficiários os direitos relativos à aposentadoria, pensão e auxílio-reclusão. Fonte: 
<http://www.fortaleza.ce.gov.br/ipm/o-que-e-o-previfor>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
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SER. Durante essas visitas verificou-se que seria possível identificar as servidoras 

municipais por meio de contato com o setor pessoal de cada SER e SMS. 

O contato inicial para a identificação das servidoras foi realizado mediante 

setor pessoal das seis SER e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Estas unidades 

forneceram uma lista de todas as unidades de saúde da prefeitura.  

Ao iniciar a coleta de dados nas unidades de saúde, a pesquisadora 

exibiu a cópia da autorização da Sistema Municipal Saúde Escola, com a anuência 

do responsável pela educação permanente de cada SER. Assim, obtivemos o apoio 

dos coordenadores das unidades de saúde.  

Como leciona Minayo (1996), programar visitas ao campo antes do início 

do período de coleta de dados é uma estratégia importante para que o pesquisador 

estabeleça os contatos iniciais e tenha uma referência que lhe identifique naquela 

comunidade. Além disso, o primeiro encontro possibilita avaliar a adequação do 

instrumento de coleta de dados, que pode ser ajustado de acordo com a 

necessidade da pesquisa. 

Ao entrar em um mundo social diferente, em busca da compreensão de 

significados, códigos, sentimento, o pesquisador pode deparar uma série de 

dificuldades que, muitas vezes, comprometem a viabilidade da pesquisa. O fato de, 

em alguns casos, o pesquisador ser considerado um estranho para o grupo 

pesquisado pode propiciar o desenvolvimento de um estudo repleto de vieses 

conflituosos ou mesmo trazer empecilhos para o avanço da pesquisa. 

Portanto, a capacidade do pesquisador em se adaptar a uma nova 

realidade e de criar situações para que seja aceito pelos sujeitos da pesquisa é 

essencial para que entre em campo e consiga obter os dados a que se propôs. Por 

isso, o primeiro contato com as pessoas do local onde serão obtidas informações 

sobre os sujeitos da pesquisa é fundamental para essa fase do estudo (FOOTE-

WHYTE, 1979; GUIMARÃES, 1985). 

Visitamos, então, as unidades e conseguimos entrevistar dez servidoras 

municipais da área da saúde, entre médicas, enfermeiras, agentes comunitárias de 

saúde e dentistas. A pesquisadora convidou 13 servidoras, das quais: uma não 

aceitou e duas não tinham disponibilidade de horário para entrevista.  

Uma visita foi marcada para a realização da entrevista nas unidades de 

trabalho das 10 servidoras, os sujeitos foram esclarecidos sobre os propósitos da 

pesquisa e convidados a participar do estudo. Alguns sujeitos dispunham de tempo 
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e a entrevista foi realizada no mesmo dia, enquanto outros preferiram marcar para 

outra ocasião. Das dez entrevistas, apenas uma ocorreu na residência da 

entrevistada, enquanto as outras sucederam no próprio ambiente de trabalho.  

Utilizamos como opção metodológica para a obtenção das informações a 

técnica de entrevista individual, que subsidiou a análise das falas dos sujeitos 

entrevistados. Durante a visita domiciliar ou ao ambiente de trabalho, empregamos 

um roteiro-guia (APÊNDICE A) com perguntas norteadoras baseadas nos objetivos 

propostos pela pesquisa e a necessidade de ampliar aspectos relacionados ao 

objeto de investigação, para que servisse como um guia para orientação da 

conversa durante a entrevista. A entrevista foi aplicada, pessoalmente pela 

pesquisadora responsável em uma sala indicada pela servidora. Uma das 

entrevistadas optou que a entrevista fosse realizada em seu domicílio. As entrevistas 

duraram entre 30 minutos e uma hora.  

O emprego desta metodologia de coleta de dados permite conhecer o 

cotidiano do entrevistado, objetivando conhecer, com profundidade, as crenças, 

atitudes, valores, sentimentos e motivações, bem como a relação destes com as 

pessoas e o contexto social em que vivem (GASKELL, 2008).  

A entrevista abrange uma variedade de situações que possibilitam revelar 

significados, visto ser um método de coleta de dados mais amplo do que os 

questionários padronizados. Essa amplitude de temas que surgem durante a 

entrevista ensejam alguns problemas metodológicos para o pesquisador que deve 

estar preparado para pensar em outras soluções que o ajudem a reorientar seu 

estudo (GOLDENBERG, 2004). Por permitir reajustes, remodelamentos e novos 

enfoques, este método é característico de pesquisa qualitativa nas ciências sociais.  

As entrevistas foram gravadas, tanto para evitar lapsos de memória, como 

para garantir que as narrativas fossem contextualizadas, dentro do seu formato; 

como foi expresso por elas. Dessa forma, foi possível analisar integralmente o 

conteúdo das falas dos sujeitos, sem causar prejuízos quanto à qualidade da 

informação transmitida. Em seguida, as gravações foram transcritas para posterior 

análise. 

É concebido o fato de que a gravação das entrevistas pode ocasionar 

desconforto nos sujeitos da pesquisa. O fato de a entrevista ser gravada, porém, não 

causou constrangimentos a nenhum deles, embora os entrevistados estivessem 

compartilhando particularidades que diziam respeito à sua vida privada. Para deixá-
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los à vontade e evitar quaisquer constrangimentos a pesquisadora conduziu a 

entrevista de forma espontânea, sem prender-se ao roteiro de entrevista, fazendo 

perguntas de forma que parecesse uma conversa informal e o gravador foi mantido 

longe do campo de visão dos entrevistados, sempre por trás de algum objeto. 

Após a saturação das falas as entrevistas foram encerradas na décima 

participante, pois notamos ter sido atingido a qualidade, profundidade, recorrência e 

divergência das falas de cada depoimento (MINAYO et al., 2005; DESLANDES, 

2010). Além disso, o prazo para a conclusão do estudo estava esgotado. 

Goldenberg (2004) sugere que a entrevista seja negociada com os 

sujeitos de forma a minimizar essas dificuldades. O autor ainda recomenda que o 

pesquisador demonstre interesse e respeito pela história do entrevistado, 

destacando os momentos em que são requeridas o silêncio e a capacidade do 

pesquisador em ouvir, de modo a se esquivar de atitudes que possam interferir 

negativamente no relacionamento com o entrevistado.  

A entrevista semiestruturada exibe um formato flexível, sem ser solicitada 

obediência a uma sequência de perguntas ou uma forma rígida de entrevistar. 

Dessa forma, foi concedida liberdade ao entrevistado para que ficasse totalmente à 

vontade para expressar-se da maneira que quisesse. Desse modo, é possível 

coletar informações aprofundadas, facilitando sobremaneira a proximidade do 

pesquisador com a realidade estudada (MINAYO et al., 2005).  

Essa flexibilidade é uma característica da pesquisa qualitativa e permite 

captar, não só, aspectos convergentes de uma sociedade, mas também distintas 

representações que surgem dos grupos investigados. Como a entrevista não é 

rigidamente definida, as questões consideradas como pontos centrais da pesquisa 

podem não aparecer nas falas dos entrevistados, transformando-se em assuntos de 

segundo plano e mudando o eixo da pesquisa (GOLDENBERG, 2004; BAUER; 

GASKELL, 2010). Entretanto a pesquisadora conduziu a entrevista de forma que o 

foco do estudo fosse mantido. 

O objetivo da entrevista vai além da obtenção de informações - é descrita 

como uma conversa com finalidade (MINAYO et al., 2005). Considerada forma de 

interação e estabelecimento de relações interpessoais de pesquisadores e 

pesquisados, a entrevista promove o aprofundamento acerca do conhecimento 

sobre determinado assunto, incluindo também o registro das reações dos 

entrevistados (KANDEL, 1986; BAUER; GASKELL, 2010). 
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As entrevistas foram programadas de acordo com a disponibilidade das 

servidoras, em seus ambientes de trabalho. Procuramos coletar informações 

referentes às características de identificação dos sujeitos, bem como dados sobre 

seu contexto social. Em seguida, os sujeitos foram entrevistados de maneira que 

fosse possível identificar mais facilmente o fenômeno de cuidado dos filhos, entre 

eles. 

 

3.6 Organização e Análise dos Dados 

 

Empregamos como referencial metodológico, para analisar as falas, a 

Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin.  

De acordo com Bardin (2009), a Análise de Conteúdo é uma proposta 

teórico-metodológica que abrange iniciativas de fazer menção, citar, nomear, 

sistematizar e expressar o conteúdo de mensagens, com a finalidade de efetuar 

deduções lógicas e justificadas a respeito de quem as emitiu, qual contexto em que 

foram emitidas e que resultados o emissor pretende alcançar por meio delas.  

O roteiro para a aplicação da Análise de Conteúdo, na modalidade 

temática, se inicia com a transformação do conteúdo das entrevistas e observações 

gravadas em textos escritos. Fez-se as transcrições logo após as entrevistas, de 

modo que não houvesse acúmulo de trabalho nem perda de informações relevantes, 

como características do ambiente, o contexto, a linguagem corporal e a sensação do 

pesquisador e entrevistado durante a entrevista. Foi verificada a fidedignidade das 

transcrições e interpretações com base na escuta exaustiva e cuidadosa do 

conteúdo gravado e registrado. 

Para cada depoente, foi atribuído um número, a fim de evitar a 

identificação dos sujeitos. Efetuamos a leitura cuidadosa das transcrições de modo a 

assegurar que não fossem processadas informações pessoais, que 

comprometessem o sigilo assegurado pela investigação. 

Em seguida, procedemos à leitura aprofundada das transcrições, com o 

intuito de codificar o conteúdo coletado. Codificação é a elaboração de um conjunto 

de termos, que envolvem a identificação de unidades de registro. Estes expressam 

temas abordados pelos trechos da transcrição, os quais são agrupados em seus 

respectivos códigos a fim de melhor organizar os dados para a análise. 
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Posteriormente, com suporte nos códigos, foram elaboradas as categorias de 

análise. 

O tratamento dos dados se iniciou com o recorte das entrevistas em 

segmentos de conteúdos que foram separados por tema denominada de ‘unidades 

de registro’ (BARDIN, 2009). Essa etapa é fundamental para organizar o conteúdo 

expresso nas falas das participantes relacionado às suas motivações e atitudes, 

valores, crenças e tendências.  

O tratamento dos dados é necessário, pois permite indicar a 

representatividade do conteúdo acerca das características do texto obtido pela 

transcrição das entrevistas. O texto foi recortado e reagrupado nas seguintes 

unidades de registro: dificuldades licença; facilidades licença; uso da licença; 

sugestões; dificuldades cuidar; volta ao trabalho; cuidar retorno; alimentação 

complementar. 

Com a identificação das principais unidades de registros, demos 

continuidade à análise com a categorização dos dados, em que as unidades de 

registros foram diferenciadas e reagrupadas com base em características comuns. 

Desse processo foram definidas as seguintes categorias e suas 

respectivas subcategorias:  

a) Cuidar do filho durante os seis meses de licença-maternidade: Licença-

maternidade: vínculo mãe-filho e de aleitamento materno exclusivo; 

Novo modelo de paternidade; 

b)  Retorno ao trabalho após seis meses de licença-maternidade: Voltar ao 

trabalho: nova rotina; Cuidar do filho após a licença-maternidade. 

O material obtido foi analisado com base na definição de temáticas 

centrais, fundamentado em categorias de encontro entre o objeto de estudo e a 

fundamentação teórica, com amparo nas relações de trabalho entre empregador e 

empregado, vínculos maternos vivenciais e instituídos após o parto e a legislação 

brasileira de proteção à maternidade no Brasil, como meio propulsor do cuidado da 

criança. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 

Foram respeitados os referenciais da Bioética - autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça - incorporados pela Resolução Nº 466/2012, do 
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Conselho Nacional de Saúde (CNS), que assegura os direitos e deveres da 

comunidade científica, dos sujeitos envolvidos na pesquisa, e do Estado (BRASIL, 

2012). 

O estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Ceará, tendo aprovação expressa no Parecer nº 436.578/2013. Após a 

aprovação, foi apresentado aos responsáveis pela Educação Continuada do Setor 

de Saúde de cada Secretaria Executiva Regional. 

Ao serem convidados a participar da pesquisa, os sujeitos foram 

informados sobre a natureza, objetivos e metodologia do estudo, assim como 

orientados quanto à importância de sua participação para se efetuar a investigação. 

A participação dos sujeitos foi voluntária, expressa mediante anuência 

concedida pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi 

respeitada a liberdade dos sujeitos da pesquisa em não conceder ou suspender seu 

consentimento, a qualquer tempo, sem prejuízo de qualquer natureza (BRASIL, 

2006). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro abaixo mostra a caracterização dos sujeitos da pesquisa, 

doravante chamados de servidoras públicas ou, apenas, servidoras, entrevistadas e 

mães trabalhadoras: 

 
Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos. 

S
u

je
it

o
s
 

Id
a

d
e
 

Escolaridade 

 
 
 

Profissão Nº filhos 

  

Mudança de 
 de turno S

it
u

a
ç

ã
o

 

C
o

n
ju

g
a

l 

Renda Familiar (R$) SER 

1 35 
Pós-

graduação 
Médica 

2 
  

Não 
Casada 15.000 III 

2 40 Nível médio 
Agente 

Comunitária 
1 Não União est 2.500 VI 

3 25 Nível médio 
Técnica de 

enfermagem 
1 Não Casada 1.356 II 

4 32 
Pós-

graduação 

Dentista 
2 Não Casada 10.000 II 

5* 42 
Pós-

graduação 

Enfermeira 
2 Não*¹ Casada 10.000 IV 

6 30 
Superior 

(andamento) 

Agente 
comunitária 

1 Não Casada 5.000 IV 

7 40 Superior 
Enfermeira 

2 Sim*¹ Casada 
  

6.000 
I 

8 36 
Pós-

graduação 

Dentista 
2 Não Casada 

  
12.000 

VI 

9 35 Superior 
Dentista 

1 Sim*² Casada 7000-8000 V 

10 33 
Pós-

graduação 

Enfermeira 
2 Sim Casada 11.000 V 

 
*mãe de gemelar; *¹ mudou de local de trabalho; *² reajuste de carga horária da categoria.                                                                     

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
Nota: Extraído das entrevistas com as servidoras. 

 

As 10 entrevistadas eram: uma da SER I, duas da SER II, uma da SER III, 

duas da SER IV, duas da SER V e duas da SER VI. Destas uma era médica, uma 

era técnica de enfermagem, duas eram agentes comunitárias de saúde, três eram 

dentistas e três eram enfermeiras e encontram-se na faixa etária de 25 a 42 anos. 

Das 10, cinco eram mestres, uma tinha nível superior, uma cursava programa de 

graduação em direito e duas possuíam nível médio.  
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Pode-se considerar que o grupo estudado é diferenciado e privilegiado, 

pois é um conjunto de mulheres que chegou ao mercado de trabalho, recebendo 

menos interferência quanto às questões de gênero. Algumas com alto nível de 

escolaridade possuem estabilidade no emprego, possibilidades de crescimento 

profissional, assim como redução nos transtornos ocasionados pela necessidade de 

conciliação das funções exigidas pela maternidade e trabalho, quando comparadas 

às trabalhadoras do setor privado. 

Com a globalização, a competição internacional entre países que 

adotaram novos modelos econômicos se intensificou. Como consequência dessa 

realidade, o mercado de trabalho recebeu o ingresso massivo de mulheres, e isto 

ocorreu naturalmente, como parte do desenvolvimento das sociedades (LEÓN, 

2002). Segundo Léon (2002), quanto mais mulheres tiverem empregos que 

ofereçam condições de trabalho e renda adequada, maior a eficiência social do 

modelo econômico adotado no País. 

Nas décadas de 1980 e 1990, as mulheres aumentaram sua participação 

no mercado de trabalho, entretanto, nesse período, ocupavam cargos em empregos 

cujas condições eram precárias e que exigiam baixa qualificação. Embora se afirme 

que, atualmente, as mulheres expressam melhor nível de instrução do que os 

homens, principalmente quando se fala em ensino superior (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2013), a maioria delas continua a ocupar funções de menor 

prestígio e, consequentemente, de pequena remuneração (VIDAL; SILVANY, 2009). 

Como forma de compensar essa situação, as mulheres passaram a investir na 

formação profissional que lhes trouxe oportunidade de ocupar cargos de destaque - 

mais bem remunerados - principalmente no setor público (LÉON, 2002; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013). 

Na região Sul do Brasil, onde os rendimentos são considerados altos em 

comparação ao restante do País, um estudo sobre o perfil ocupacional do trabalho 

feminino mostrou o setor público como um dos três em que as mulheres 

catarinenses participavam mais ativamente, em relação às mulheres da região Sul 

como um todo. Isso implica dizer que as mulheres contemporâneas estão tendo 

acesso ao trabalho formal e direitos trabalhistas (MARGONATO; SOUSA, 2011). 

Embora alguns autores assegurem que o emprego público reduz o 

crescimento econômico do País (CASTRO; NUNES, 2009), observa-se que, por 
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meio dele, o governo consegue manter a participação feminina no mercado de 

trabalho em longo prazo.  

Promover condições de permanência da mulher no trabalho faz parte das 

necessidades econômicas de países, como o Brasil, na era da globalização (LEÓN, 

2002). Ao mesmo tempo empodera a mulher em diversos aspectos, tanto para 

conseguir conciliar a vida familiar com a profissional quanto para aumentar a 

autonomia nas decisões de compra, fazendo circular a economia. Nesse sentido, 

percebe-se o setor público como uma ferramenta que contribui para a igualdade de 

gênero, atraindo as mulheres para o mercado de trabalho. Sabe-se que a maioria 

dos servidores públicos brasileiros é do sexo feminino e, destes, os que possuem 

maior grau de instrução coincidem com as mulheres. 

Com efeito, a ampliação da licença-maternidade contribui para o 

incremento da participação feminina no mercado, pois estimula as mulheres a 

permanecerem trabalhando, minimiza preocupações e inseguranças quanto ao 

retorno ao trabalho, assim como contribui com o desenvolvimento do seu filho nos 

primeiros seis meses.  

Em 2010, um levantamento realizado pelo Sistema Pesquisa de Emprego 

e Desemprego (PED) na Região Metropolitana de Fortaleza verificou que há 

predominância de mulheres em ocupações de empregos públicos e que, nesse 

mesmo ano, 143 mil trabalhadores com nível superior representavam 8% da 

população economicamente ativa de Fortaleza, dos quais, mais de 60% eram 

mulheres. Os cargos ocupados por mulheres se concentram nas áreas de políticas 

sociais (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, 2011). 

As mulheres brasileiras, todavia, embora tenham sido reconhecidas pela 

constante expansão de suas atuações no mercado de trabalho, ainda continuam 

liderando o ranque na estatística do desemprego, baixa escolaridade e pobreza 

(INSTITUTO ETHOS, 2004). Essas situações de vida distanciam a maioria das 

mulheres de benefícios como a licença-maternidade, que favorecem meios de 

crescimento profissional, pessoal e vantagens, tanto para a mulher quanto para sua 

família. 

Das entrevistadas que participaram deste estudo, sete são casadas e 

uma vive em união consensual. A renda familiar variou de R$ 1.356,00 a R$ 

15.000,00. A diferença salarial entre as entrevistadas se deu por terem grau de 

escolaridade variado. 
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Quanto à experiência de parição, quatro eram multíparas e três 

primíparas. Seis entrevistadas tiveram dois filhos, enquanto quatro tiveram um. A 

idade dos bebês variou de oito meses a um ano e quatro meses. Tanto as mulheres 

com maior escolaridade quanto as com menor tempo de escola tiveram o primeiro 

filho por volta dos 30 anos de idade. Apenas uma teve o primeiro filho com 40 anos 

e outra com 25 anos. Das dez, três mudaram seus postos de trabalho após o retorno 

da licença-maternidade. 

Ao contrário da década de 1980, atualmente, o casamento não representa 

mais motivo de saída das mulheres do mercado de trabalho. A faixa etária com 

maior participação no trabalho é de 25 a 40 anos; e as mulheres passaram a ter 

menos filhos (LEÓN, 2002). 

Nos dias atuais, em meio a inúmeras dificuldades- como violência, 

drogas, quebra de paradigmas da família tradicional, e desemprego – em 

decorrência de ameaças tecnológicas (máquinas substituindo o homem; e a 

incapacidade de utilização dessa tecnologia, entre outras), tais embaraços fazem 

com que as mulheres e seus parceiros reflitam, com mais atenção, sobre a decisão 

de ter filhos, quantos e quando tê-los. Reflexo dessa condição é o fato de que cada 

vez mais as mulheres trabalhadoras estão engravidando mais tardiamente 

independente do nível socioeconômico. 

As categorias e subcategorias encontradas estão dispostas no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 2 – Categorias e Subcategorias. 
CATEGORIAS CATEGORIAS 

Cuidar do filho durante os seis meses de 
licença-maternidade 

O retorno ao trabalho após seis meses de 
licença-maternidade 

SUBCATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Licença-maternidade: vínculo mãe-filho e de 
aleitamento materno exclusivo 

Voltar ao trabalho: nova rotina 

Novo modelo de paternidade 

Cuidar do filho após a licença-maternidade  
Dificuldades maternas durante a licença-

maternidade 

   Fonte: Elaborado pela autora.  
   Nota: Extraído das entrevistas com as servidoras. 

 

4.1 Cuidar do Filho durante seis meses de Licença-Maternidade 



59 

 

 

 

A maternidade é um período no qual a mulher vivencia mudanças tanto 

físicas quanto emocionais e sociais, e com a chegada de um filho toda a família 

percebe a necessidade de se adaptar a nova rotina. As mulheres trabalhadoras 

pesquisadas, ao retornarem ao trabalho após a licença-maternidade, viveram e, 

ainda, passavam por conflitos para conciliar as demandas maternas, domiciliares e 

profissionais (MERIGHI et al., 2011).  

Nesse sentido, a ampliação da licença-maternidade representou 

estratégia bastante positiva, ao promover o prolongamento da convivência entre 

mães e filhos, durante os primeiros meses de vida da criança; ensejar a recuperação 

materna após o parto e a adaptação à maternidade, mas conciliar maternidade e 

trabalho continua sendo um desafio para elas. 

As trabalhadoras com a licença-maternidade de 180 dias tiveram acesso 

a facilidades que a licença mais curta ainda não oferece, entretanto, dificuldades 

também foram vivenciadas nesse período.  

 

4.1.1 Licença-Maternidade: Vínculo Mãe-Filho e Aleitamento Materno Exclusivo 

 

A chegada de um filho provoca mudanças psicológicas, físicas e sociais 

que interferem na definição de vários aspectos da vida da mulher e da família. Como 

qualquer mãe, as servidoras públicas, ao vivenciarem a maternidade, também 

depararam situações peculiares ao processo adaptativo, desse período. 

Neste estudo, foi possível observar que a ampliação da licença-

maternidade não só tornou possível a presença prolongada e constante da mãe nos 

cuidados com o filho, quanto possibilitou a amamentação exclusiva até os seis 

primeiros meses de vida dos seus bebês. Das 10 mães trabalhadoras, sete 

amamentaram exclusivamente durante os seis meses, como vemos a seguir: 

 
[...] eu não dei nem água nem chá, porque ...só no peito você não precisa 
dar nem água nem chá né, porque o peito já tem tudo. Aí eu fui dá até os 
seis meses... eu vou amamentar até os seis meses porque vai fazer bem 
pra ele e vai fazer bem pra minha saúde que é bom também pra mulher 
amamentar né, já que é o único filho que eu vou ter amamentando! Então 
eu vou dar até os seis meses exclusivamente a mama sem outro alimento 
porque eu vi que ele era muito frágil [...]. (ENTREVISTADA 2). 
 
[...] a licença é muito boa, porque a gente da de mamar até os seis meses. 
Eu no caso, eu dei de mamar a ele até seis meses. Só mama... a 
amamentação ajudou tanto o John. Hoje eu vejo o John... às vezes eu vejo 
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outras criança que come alimentação antes dos seis meses e o John, as 
vezes eu vejo ele, eu fico comparando as duas criança, eu vejo o John 
totalmente diferente [...] (ENTREVISTADA 3). 
 
Então assim quando eu tava de licença-maternidade eu cuidava da bebê, 
dava banho, dava de mamar,dava os banhos de sol, botava pra passear... 
Dei de mamar até o sexto mês. (ENTREVISTADA 4). 
 
Foi realmente, a questão dessa licença né? De seis meses ao invés de 
quatro, que ela é muito válida. Realmente não é nem questão de ser válida, 
é necessária [...] foi só amamentação, eu não me preocupava com outro 
tipo de alimentação pra ele, até o sexto mês.  (ENTREVISTADA 6). 
 
[...] ela até o sexto exclusivo e ainda tô amamentando, pretendo amamentar 
até os dois anos se Deus quiser. (ENTREVISTADA 7). 
 
Assim foi ótimo, em primeiro lugar pra gente que é mãe [...] e faz muita 
diferença, primeiro em relação à amamentação porque você consegue fazer 
o aleitamento que é recomendado, pelo menos seis meses exclusivo 
(ENTREVISTADA 8). 
 
[...] eu sou dentista e aí eu orientava sobre a higiene do bebê, da boquinha 
né e como eu gostava também de participar sempre quando tinha essas 
palestras de grávida, da gravidez eu participava porque no consultório 
particular o médico não se importa em dar essas orientações pra gente, ele 
vai, pelo menos o meu obstetra né ele me pesava, via o coraçãozinho do 
bebê e tal, fazia a questão dos exames, mas assim sobre como seria depois 
que o bebê nascesse a importância e essas coisas todas eu acho que só o 
SUS que oferece mesmo [...] minha irmã ela teve bebê agora recente ela é 
advogada, é de outra área e a consciência dela é totalmente diferente da 
minha né, eu tenho total consciência sobre a importância da amamentação 
né sobre algumas orientações e ela não, ela não teve isso nem com o 
obstetra dela e nem nessa oportunidade nas unidades de saúde com a 
enfermeira entendeu, então eu acho assim super válido esse trabalho do 
SUS de trabalhar com puericultura, com as mulheres grávidas no pré-natal 
acompanhar nessas orientações, apesar d’eu ser acompanhada por um 
obstetra particular eu aproveitava com as minhas amiga enfermeiras pra me 
informar melhor entendeu... Me ajudou demais.. eu amamentei os seis 
meses exclusivo e deu tudo certo e até hoje ele ta mamando e estou muito 
feliz. (ENTREVISTADA 9). 

 

A ampliação da licença-maternidade, aliada à informação sobre os 

direitos trabalhistas e ao manejo da amamentação, tem papel importante na prática 

do aleitamento materno, como já defendiam Morais et al., (2011) e Brasileiro et al., 

(2012). 

É necessário compreender que a mãe deve ter tempo para se adaptar ao 

bebê e à nova rotina. A prorrogação da licença-maternidade é uma oportunidade 

para que a mãe se desprenda dos comportamentos e práticas anteriores ao 

nascimento do bebê e elabore uma nova configuração de vida, inserindo no seu 

cotidiano o constante aprendizado que a maternidade pode oferecer. 

Segundo pesquisa que investigou a prevalência do aleitamento materno 

exclusivo aos seis meses, mães que trabalham fora de casa possuem 3,92 vezes 
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mais chances de não amamentarem exclusivamente seus filhos, por esse período 

(BRECAILO et al., 2010). Mães que trabalham, porém, e são beneficiadas com 

licenças-maternidade mais extensas, expressam maiores taxas de aleitamento 

materno exclusivo (SATTARI et al., 2013).  

Müller e Silva (2009) apontam que mulheres que têm, por perto, a 

presença do marido são mais susceptíveis a aumentar o período da amamentação. 

Segundo Torres et al (2014) o comportamento paterno, frente ao nascimento de um 

filho, e o nível de participação nos cuidados infantis/ maternos e no apoio á 

amamentação pode variar de acordo com aspectos culturais da região de origem, da 

idade do pai e da disponibilidade de leis que protejam a paternidade. No Brasil, a 

legislação referente à paternidade não acompanhou o novo modelo de 

comportamento paterno cada vez mais frequente na sociedade contemporânea.  

Corroborando com o autor, Abdulloeva e Eyler (2013) e Redshaw e 

Henderson (2013) afirmam que esse aspecto pode interferir na qualidade do apoio 

que o pai oferece às mães. Se o período da licença-paternidade acompanhasse a 

licença-maternidade, ao menos no primeiro mês pós-parto, há de se acreditar que 

haveria mais possibilidades de sucesso na amamentação. Lembrando que o fator 

cultural em que os pais foram inseridos desde o nascimento é elemento fundamental 

para que essa mudança na legislação tenha efeito positivo na amamentação.   

 

4.1.2 Dificuldades maternas durante a licença-maternidade 

 

A amamentação demanda conhecimento, persistência, paciência e 

determinação da mãe que decide fazê-la, principalmente quando o filho é afastado 

precocemente dos cuidados maternos nos primeiros meses de vida. No caso a 

seguir, uma das mães trabalhadoras vivenciou a internação da filha durante a 

licença-maternidade e, mesmo ante as adversidades, conseguiu amamentar 

exclusivamente a segunda filha: 

 
A minha bebê, com um mês e pouquinhos dias, ela teve, pegou uma gripe, 
bronquiolite viral aguda e se internou na UTI [...] Ela passou 18 dias lá. 
Nesse período meu leite secou né?, óbvio. Mas eu desmamava e congelava 
no começo [...] eu não me preparei pra desmamar, nada disso. A gente 
contratou uma fono que foi ensinando a pegar a mamadeira [...] e a fono 
mesmo orientou a não dar mais o peito pra não ter a tal da confusão de 
bico, Aí eu fiquei muito triste, arrasada, aí é que num tinha leite. 
Arrasadíssima [...] comecei a pesquisar na internet, aquele canudinho como 
é que fazia [...] já pensando na relactação. Eu só colocava ela no peito 
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quando ela fazia algum procedimento, que ela chorava [...] e eu colocava no 
peito e ela só colocava a língua como se fosse brincando, mas aí eu ia 
tentar a translactação. Chegando em casa ela ia tomar a fórmula, a gente 
num sabia fórmula, o Lucas num tomava fórmula. Num sabia se era pra 
ferver a água, se era filtrada. Nessa demora foi quando eu botei a bichinha 
pra acalentar no meu peito e ela sugou. Num tinha leite, mas ela sugou, 
sugou, sugou tranquilamente. (ENTREVISTADA 4). 
 

Segundo De Jager et al. (2013), as mulheres que amamentam 

exclusivamente até os seis meses exprimem desejo intenso para isso. São mulheres 

empoderadas, seguras e conscientes da escolha em viver a maternidade com todas 

as responsabilidades desse momento da vida. 

Em decorrência de tantas interferências da sociedade capitalista sobre a 

prática do aleitamento materno, muitas dificuldades da amamentação foram 

produzidas e perpetuadas culturalmente. A mãe foi posta como um ser desprovido 

de autonomia para decidir acerca dos aspectos que envolvem a maternidade, 

cabendo aos profissionais de saúde as decisões sobre a amamentação10 (ALMEIDA, 

1999). 

Araújo e Almeida (2007) alertam para a necessidade de capacitação dos 

profissionais de saúde que lidam com mães e bebês, na assistência em 

amamentação, ante as limitações quanto à sensibilidade e habilidades de 

comunicação, que persistem na abordagem dessa clientela.  

O relato da entrevistada, entretanto, se enquadra em nova atitude 

materna de busca pela liberdade e autonomia em vivenciar a maternidade, com 

origem de sua própria forma de cuidar de si e dos filhos, baseada em sua 

experiência. Ao se posicionar favoravelmente ao aleitamento materno, a mãe se 

reinventa diante das adversidades provenientes da internação da filha e reage, 

provocando mudanças profundas na estrutura que sustenta o modelo biomédico de 

abordagem da amamentação, fortalecida pela experiência e pela própria história. 

As mulheres reconhecem seu papel materno e a amamentação como 

muito importante para a saúde da criança, mas reiteram a necessidade de serem 

amparadas legalmente pelo governo para que consigam atingir esse objetivo: 

 
[...] a mama ela desgasta muito a mulher também, né? Requer muito do 
físico da mulher [...] é uma decisão a amamentação. É uma decisão assim 

                                                      
10

 Isso é diferente da contribuição que esses profissionais podem oferecer às gestantes e mães. Aqui, 
se trata da imposição de regras e procedimentos, sem que haja um trato individualizado e 
personalizado, de forma a conhecer: quem é essa mãe; seus conhecimentos empíricos e medos, 
reais ou imaginários; sua firmeza e desejo pela maternidade etc; Ou seja, tratamento individualizado, 
específico para cada uma delas.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Jager%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932036
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de amor mesmo, porque não é fácil. Não é fácil fisicamente, ás vezes 
psicologicamente, o desgaste físico que há [...] e pra ter essa decisão de 
amor é bom que você também tenha determinada situação favorável.  
(ENTREVISTADA 6). 
 
[...] É, pra mim foi bom ficar afastada porque eu quero cuidar bem do meu 
filho, assim quero dar a ele, assim que ele fique com a saúde assim [...] ter 
aquele tempo. E aquele período foi muito bom porque ele precisava muito 
de mim [...] Não tem condição, você trabalhar [...] às vezes eu vejo mãe que 
trabalha em empresa privada e sai com quatro meses pra trabalhar aí a 
criança fica com outras pessoas. (ENTREVISTADA 3). 
 

Consoante Saadé, Barbour e Salameh (2010), quanto menor o período de 

licença-maternidade, maiores as chances de provocar danos psicológicos e físicos à 

mãe, que, como o bebê, também se encontra em um estádio de adaptação. 

A quebra precoce do vínculo entre mãe e filho prejudica a formação das 

relações afetivas responsivas, responsáveis pelo desenvolvimento emocional de 

uma pessoa (FENG; HAN, 2010; NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL ON THE 

DEVELOPING CHILD, 2012). Essas relações são estabelecidas durante os 

momentos dedicados aos cuidados com os filhos e foram denominadas por Bowlby 

(1990) como relações de apego seguro. 

Estudos apontam que países adotantes de licenças-maternidade mais 

longas exprimem resultados positivos para a prática da amamentação, na 

imunização infantil e no desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças, 

até os quatro anos de idade (BERGER; HILL; WALDFOGEL, 2005; RHUM, 2011).  

De acordo com Bowlby (1990), a modulação do comportamento humano 

é fruto de alterações gênicas induzidas pela presença ou ausência materna ou 

paterna. Para o autor, a presença da mãe protagonizando os cuidados com os filhos 

produz um efeito regulatório no seu desenvolvimento emocional e sua ausência é 

uma das principais variáveis responsáveis pelas alterações no comportamento da 

pessoa. 

Ressaltamos que a presença materna, sem o efetivo desenvolvimento de 

relações de apego com a criança, interfere negativamente na promoção do 

adequado desenvolvimento emocional de uma pessoa. Estudos com abordagem 

observacional demonstram que a qualidade das relações entre pais e filhos é 

fundamental para que o filho desenvolva relações de apego seguras no futuro, 

prevenindo distúrbios mentais (FEARON et al., 2010; JOSEPH, 2014). 

Há de compreender que dificuldades quanto à amamentação podem 

acontecer e atrapalhar o período do aleitamento exclusivo, principal argumento em 
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defesa da ampliação da licença-maternidade, no Brasil. Além disso, no entanto, 

favorece a proximidade e a presença materna nos cuidados, dedicando tempo a 

esse momento delicado de formação de vínculos, fundamentais ao desenvolvimento 

infantil. 

Observou-se que o acesso à ampliação da licença-maternidade, 

isoladamente, pode não ser suficiente para estimular o aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses, visto que mães que tiveram essa licença relataram 

desmamar precocemente, como visto a seguir: 

 
Ele mamou exclusivo por dois meses. Depois dos dois meses ele começou 
a introduzir [...] é [...] outro leite [...] é [...] eu fiz mamoplastia, eu não tive 
leite suficiente, assim não evoluiu com a idade dele. No começo supria 
normal, mas de acordo com a idade vai ficando um pouco mais [...] e até a 
própria consistência do leite não parecia fazer a concentração adequada, 
não dava, aí ele chorava aí passou pra pediatra complementar. Aí quando 
começa a complementar começa a retirar um pouco mais da mama. A gente 
foi [...] os dois foi de forma gradual [...] Ele mamava e dava outro leite. Só à 
tarde pra eu dormir um pouquinho eu pedia pra babá pra ela dar o outro 
leite [...]. (ENTREVISTADA 1). 
 
[...] o menor também mamou onze meses, dos onze, cinco meses, exclusivo 
né? (ENTREVISTADA 8). 
 
[...] aí ele mamou durante os quatro primeiros meses e aí não foi por uma 
questão de voltar a trabalhar e foi por uma questão mesmo dele que ele não 
ficou mais, não tava mais ganhando peso, aí foi pra alimentação mista e aí 
quando eu voltei a trabalhar ele já tava sem mamar [...]. (ENTREVISTADA 
10). 
 

Sabe-se que o desmame precoce traz repercussões negativas para a 

saúde da criança na vida adulta. Consoante alerta Langley-Evans (2014), a 

alimentação no início da vida do ser humano provoca alterações celulares genéticas 

responsáveis por modelar a estrutura e o funcionamento dos tecidos do corpo. Na 

perspectiva do autor, entretanto, são poucas as evidências de que haja relação entre 

tempo da amamentação e aparecimento de doenças na vida adulta. 

Malgrado os avanços na implementação de políticas de promoção ao 

aleitamento materno, os pais continuam iniciando precocemente a alimentação 

complementar em crianças que mamam exclusivamente, que, por consequência, 

acabam desmamando. Do terceiro ao sexto mês, essas crianças já ingerem sopas, 

sucos, frutas e comidas salgadas (SILVA; VENANCIO;  MARCHIONI, 2010). 

O aleitamento materno promove o adequado aporte energético e 

nutricional necessário ao crescimento e ao desenvolvimento infantis, porque o leite 

humano contém uma série de aminoácidos, ácidos graxos, polipeptídeos, 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+LIGIA+MARA+PARREIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VENANCIO,+SONIA+ISOYAMA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARCHIONI,+DIRCE+MARIA+LOBO
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nucleotídeos, oligossacarídeos, proteínas funcionais, hormônios, vitaminas e 

minerais atuantes para manter o metabolismo infantil equilibrado. A tentativa da 

indústria alimentícia em reproduzir uma fórmula láctea semelhante ao leite humano é 

frustrada pela complexidade da composição desse alimento (MILLANI; 

KONSTANTYNER; TADDEI, 2009). 

A transição alimentar antecipada adianta problemas de saúde infantis 

prevalentes na infância, e o aleitamento materno confere poder imunológico ao 

organismo da criança, protegendo-o de doenças agudas, como infecções 

pulmonares, intestinais e, principalmente, doenças alérgicas. 

Alguns alimentos, como o ovo, o peixe e mantimentos que contêm glúten 

têm alto potencial alergênico e não devem ser oferecidos às crianças menores de 

seis meses, em virtude do risco de alergias e por estimularem o desmame (DIAS; 

FREIRE; FRANCESCHIN, 2010). 

Recentemente, o desmame precoce foi associado ao aparecimento de 

doenças crônicas na vida adulta, como diabetes, hipertensão arterial e obesidade. 

Estudos revelam que essas enfermidades aparecem ainda na infância, aumentando 

as taxas de morbimortalidade infantil. Esse efeito parece ser atribuído ao fenômeno 

chamado imprinting16 ou programação metabólica, em que a modulação genética, 

que define a regulação do funcionamento corporal, é estimulada pelas substâncias 

as quais o organismo foi exposto. Dessa interação, elaboram-se padrões 

metabólicos que ficam registrados na memória genética do corpo e são 

responsáveis pelo funcionamento e manutenção do metabolismo humano 

(ASHWELL; ANGEL, 2010).  

Baseado nos argumentos científicos comentados anteriormente, o 

Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses 

e o aleitamento materno complementado até os dois anos de idade. 

Embora os benefícios da amamentação sejam do conhecimento de todos, 

O desmame precoce continua a acontecer. Um dos principais fatores destacados na 

literatura como causa do desmame precoce é a crença em relação ao “pouco leite”, 

que as mães costumam relatar até ao 3º mês, após o parto. São outros fatores de 

risco para a interrupção precoce da amamentação: o trabalho materno, a condição 

familiar, nível educacional da mãe, falta de orientação na gestação e acesso a 

licença-maternidade (MOK et al., 2008; SAADÉ; BARBOUR; SALAMEH, 2010; 

SKAFIDA, 2012; WANG, et al., 2013; RIUS, et al., 2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mok%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18450874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbour%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21222323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salameh%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21222323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rius%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24090521
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As mães vivenciam muito estresse e ansiedade quando na posição de 

cuidadora, experimentando intenso cuidado com a amamentação, no que diz 

respeito ao desconforto e ao temor de que elas não estejam nutrindo 

adequadamente os seus filhos. Por isso, as mães, devem ser constantemente 

estimuladas por seus maridos, famílias e profissionais de saúde, quanto a sua 

capacidade materna, após a alta hospitalar (ONG et al., 2013). 

Esses acontecimentos surgem da insegurança materna, do medo de não 

conseguir cuidar do filho. Isso é ainda mais perceptível em relação às mães 

primíparas. É fundamental a presença física de um profissional para apoiar e ajudar 

as mães na redução dessas preocupações. Esse apoio deve se dar por meio: do 

acolhimento; do respeito ao seu modo de vida; da sua opinião; e sobre a decisão 

quanto à amamentação (FORSTER et al., 2008; MONTEIRO et al., 2011). 

Neste estudo revelam-se as dificuldades maternas e dúvidas recorrentes 

sobre a amamentação, principalmente a incredulidade em relação à capacidade 

materna de satisfazer as necessidades alimentares de seus bebês com o próprio 

leite. Esta foi a principal causa de desmame precoce, não o retorno ao trabalho, 

visto que as entrevistadas tiveram o benefício da licença-maternidade de seis 

meses. Constata-se, então, que é persistente a ausência de acompanhamento 

profissional no período da amamentação, mesmo para mulheres com as condições 

financeiras favoráveis, cujas intervenções simples, como a escuta ativa, correção da 

pega, posição e ajuda prática na hora de amamentar, poderiam prolongar o 

aleitamento materno. 

Percebemos que a interrupção precoce da amamentação pode ser 

influenciada também pela instabilidade emocional materna do pós-parto, como se 

observa na fala: 

 
Nessa gravidez eu chorava, depois do parto eu tive depressão pós-parto era 
um choro incontrolável, por conta de eu achar que ele tava com algum 
problema, que ele tava muito triste, o mais velho sabe? E tem também que 
ele tava sofrendo com a situação, tá sendo dividido. É como se tivesse tido 
uma quebra de vínculo entre mim e ele

11
 [...] (ENTREVISTADA 1). 

 
 

Pesquisas mostram que os fatores psicossociais estão envolvidos na 

duração da amamentação exclusiva. O aparecimento dos sintomas da depressão e 

ansiedade parece promover o desmame precoce do quarto ao quinto mês pós-parto 
                                                      
11

 Esclarecimento: a entrevistada referia-se ao seu primeiro filho que, segundo ela imaginava, estava 
sofrendo e triste por não ser mais o único a quem deveriam ser dadas todas as atenções. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ong%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forster%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18644157
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTEIRO,+JULIANA+CRISTINA+DOS+SANTOS
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(AKMAN et al., 2008; NISHIOKA et al., 2011). Com a devida intervenção profissional 

e experiência materna prévia, entretanto, as dificuldades da amamentação podem 

ser superadas. As atitudes maternas durante e após a gravidez, a situação 

psicológica e as dificuldades precoces na amamentação também se mostraram 

determinantes significativos do intento e duração do aleitamento materno (JAGER et 

al., 2013). 

O investimento dos governos e a adesão das empresas às políticas como 

a licença-maternidade permitem avanços no aumento da duração do aleitamento 

materno e produz melhorias para a saúde da mulher e da criança. Há evidências de 

que as taxas de mortalidade infantil caem, assim como aumenta o nível educacional 

da população, em países que adotam esse benefício (FENG; HAN, 2010; 

ENGSTER; STENSÖTA, 2011; SATTARI et al., 2013; ABDULLOEVA; EYLER, 2013; 

BORRELL et al., 2014). 

Mãe trabalhadora relatou que a licença-maternidade, além de facilitar a 

formação de vínculos afetivos entre mãe e filho, foi importante porque também 

garantiu a sua permanecia no trabalho, ao final da licença, sem nenhum prejuízo 

financeiro ou trabalhista:  

 
 
Pra mim é a tranquilidade de você ficar 100% pro seu filho, de não se 
preocupar com o emprego, de não se preocupar se o dinheiro vai entrar ou 
não, né?. Porque quando você não tem a licença [...] você fica com aquela 
tensão [...] você adia um pouco aquela preocupação de voltar ao trabalho. 
(ENTREVISTADA 4). 
 
 

A licença-maternidade é reconhecidamente uma estratégia com 

influências políticas, econômicas e sociais que atrai as mulheres para o mercado de 

trabalho, mas também busca apoiar as mães no que diz respeito aos cuidados 

infantis nos primeiros seis meses de vida, não afetando as condições financeiras da 

família (FENG; HAN, 2010). A certeza do retorno ao trabalho provoca nas mulheres 

a sensação de liberdade para desempenharem o papel materno com maior 

naturalidade e serenidade. 

Segundo Huston e Aronson (2005), o tempo despendido pela licença-

maternidade é, para as mães, uma ótima oportunidade de ampliar a sua 

sensibilidade em relação às necessidades dos filhos, conhecê-los e fortalecer o 

vínculo. Consoante os autores o que importa para promover o desenvolvimento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18476931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nishioka%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21705090
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social e cognitivo da criança é a qualidade das interações que a mãe estabelece 

com o filho, não o tempo que ela passa com ele. 

Estudo alega que, embora as mães que trabalham fora passem menos 

tempo com seus filhos, procuram aproveitar o pouco tempo disponível para investir 

na qualidade das relações familiares, envolvendo-se plenamente com os cuidados 

infantis até o último momento quando retornam ao trabalho. Essa atitude materna 

está condicionada intensivamente à relação de apego desenvolvida ainda no 

período da gestação, ao perfil materno, à disponibilidade de apoio social e à idade 

gestacional no nascimento (SHIN; PARK; KIM, 2006). 

Para as mulheres com nível superior e com boas condições financeiras, 

não houve queixa quanto a qualquer tipo de prejuízo financeiro, já em relação a uma 

profissional de nível de escolaridade mais baixo houve o relato de dificuldades 

financeiras durante os seis meses de licença-maternidade, devido a perda de 

produtividade e vale-alimentação: 

 
[...] a renda, porque diminuiu muito, cai muito e é um período que a gente 
precisa tanto [...] a gente precisa muito; aquele momento ali a gente tem 
gasto. Eu tinha gasto de pagar carro para eu ir no médico [...] Não podia 
cozinhar, tinha que comprar comida feita, meu esposo. Porque para mim 
estar lavando roupa, estar no fogão, operada, não tinha condição. Aí a 
gente gastava muito. A renda é importante, a gente gastou muito. A nossa 
sorte é que ele tirou as férias e deu um dinheirinho a mais, deu para ajudar. 
Porque se não fosse, nós passaríamos um apertozinho! (ENTREVISTADA 
3). 

 
Dessa forma, para as pessoas mais vulneráveis aos riscos sociais, como 

baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, dentre outros, sobram as dificuldades e 

despesas incompatíveis com seus ganhos mensais para cobrir gastos com saúde, 

alimentação e serviços necessários após o nascimento de uma criança que o setor 

público não consegue atender.  

A empregabilidade feminina é indicador de desenvolvimento de um país, 

mas as condições de trabalho e emprego feminino também devem ser consideradas 

para se avaliar, de maneira mais completa, este desenvolvimento. A redução das 

desigualdades de distribuição de renda entre as mulheres, com maior e menor nível 

de escolaridade, ainda é um problema que impede o desenvolvimento dos diversos 

setores sociais dos países em desenvolvimento (LEÓN, 2002; KERSTENETZKY, 

2013). 
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Para as mulheres pobres e que tiveram pouco acesso à educação formal, 

sobraram os empregos de baixos salários, protegidos por garantias mínimas de 

bem-estar. Para que o Brasil se desenvolva economicamente, é importante que 

direcione investimentos em políticas sociais - responsáveis por promover o aumento 

da produtividade, o crescimento econômico e menores desigualdades no País - 

como políticas de mercado de trabalho ativo, educação infantil, e conciliação da vida 

familiar e trabalho, como a ampliação da licença-maternidade, que atendam ao 

princípio da equidade (KERSTENETZKY, 2013). 

Para as empresas privadas, entretanto, instituições que não pensam a 

política social em interação com a política econômica, o aumento do tempo de 

licença-maternidade não é atraente, em especial, por dificuldade burocrática para o 

cadastro das empresas, gastos com a contratação e treinamento de profissionais 

temporários, e redução da lucratividade da empresa (KLOSS, 2010). 

As condições de vida das famílias brasileiras são determinadas pelo 

rendimento familiar, sendo as famílias menos favorecidas obrigadas a conviver com 

a instabilidade financeira, ao não permitir que elas atendam integralmente as 

necessidades humanas básicas de educação, alimentação, lazer e trabalho de seus 

integrantes. Essas condições são propiciadas pelas políticas públicas que não 

visualizam a família como parte do conjunto de elementos responsáveis para a 

gestão dos riscos sociais, considerando exclusivamente o Estado e o mercado os 

principais eixos organizadores da sociedade (MIOTO, 2010). 

Na tentativa de melhorar as condições de conciliação entre as atividades 

de trabalho e família, e aumentar o período de amamentação, o Ministério da Saúde 

lançou a Estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta. Essa estratégia tem o 

intuito de estimular as empresas à adoção da licença-maternidade de seis meses e 

a implantação de creche no ambiente de trabalho e sala de apoio à mulher 

trabalhadora que amamenta.  

Para isso o governo treinou tutores por todo o Território nacional, no 

intuito de estimular e apoiar as empresas a adotarem essa ideia, importante, tanto 

para as trabalhadoras que possuem licença-maternidade de 120 quanto para as que 

possuem a licença de 180 dias, pois estimulam a continuidade da amamentação e 

diminuem as dificuldades para as mulheres que não têm com quem deixar os filhos, 

após o retorno ao trabalho. 
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Embora a licença-maternidade amenize os problemas para manter a 

amamentação, as dificuldades para a amamentação exclusiva ainda fazem parte do 

cotidiano materno e exigem um olhar mais atento, por parte da sociedade: 

 

Amamentação exclusiva não é brincadeira! Não é fácil, mas é muito 
gratificante e recompensador, visto que ele, graças a Deus, nunca teve 
nenhuma doença [...]. (ENTREVISTADA 6). 
 

 

Conforme Badinter (1985), o amor materno é um sentimento real, mas foi 

idealizado pela humanidade para estabelecer o controle das relações entre mãe e 

filho e restringir a mulher ao ambiente doméstico, não sendo inerente ao ser 

humano.  A autora defende o argumento de que a decisão de amamentar envolve 

uma série de fatores relacionados à filosofia de vida, à consciência e ao conceito de 

maternidade elaborado com base nas próprias experiências maternas, durante toda 

a vida. 

A amamentação é permeada por dificuldades, por ser uma etapa da vida 

da mulher em que ocorrem mudanças tanto físicas quanto emocionais e sociais. 

Dúvidas e inseguranças ainda permeiam esse processo que passa a ser motivo de 

preocupação para as mães, por ser um momento caracterizado como muito 

sacrifício, em razão do desconforto e do cansaço físico e mental. Pode ser 

superado, porém, com o apoio da família, do marido, dos profissionais de saúde e, 

principalmente, pelo desejo da mulher em amamentar (ONG et al., 2013). 

Estudo realizado, em São Paulo, sobre a percepção de mães quanto à 

amamentação exclusiva aos seis meses, identificou o fato de que conseguir 

amamentar o filho até os seis meses foi considerado como um ato de prazer e 

satisfação pessoal. Esse sentimento materno relaciona-se tanto à alegria de poder 

cuidar do filho, quanto ao reconhecimento e aceitação que as mães sentem, por 

parte da sociedade (CARRASCOZ et al., 2011; MOREIRA; NASCIMENTO; PAIVA, 

2013). 

Na compreensão de Frota et al., (2009) e Almeida (1999), o conceito de 

amamentação no imaginário da sociedade é produto do discurso biológico permeado 

por influências do movimento higienista e pelas dimensões socioculturais. Embora a 

amamentação seja natural e determinada por fatores biológicos, ela é intensamente 

influenciada pela dimensão cultural de uma sociedade que deve ser levada em 
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consideração, para que as pessoas envolvidas no apoio à mãe que amamenta 

consigam ajudá-la. 

Evidenciou-se como dificuldade para vivenciar completamente a licença-

maternidade para o cuidado do caçula a dificuldade da mãe em administrar as 

mudanças de comportamento do primogênito, ocasionadas pelo nascimento do mais 

novo. A maioria das entrevistadas era de multíparas e duas delas verbalizaram 

dificuldades em ser mãe de duas crianças pequenas, como se percebe em suas 

falas:  

Eu tive um probleminha, mais com o outro, por conta do ciúme, certo?  
Então foi um pouco difícil essa convivência com o segundo, nesse sentido. 
(ENTREVISTADA 1). 

 

Tanto o nascimento do primogênito quanto o do caçula provocam 

mudanças na dinâmica familiar, que requerem ajustes para que pais e filhos se 

adaptem à nova realidade, sem que ocorram prejuízos para a estabilidade do 

relacionamento entre componentes os familiares. Ao mesmo tempo em que o 

segundo filho é novidade e traz alegria, também produz ansiedade e instabilidade na 

dinâmica familiar (PICCININI et al., 2007; PEREIRA; PICCININI, 2011a).  

Estudo aponta a escassez de pesquisas sobre as implicações do 

nascimento do segundo filho para as questões emocionais do primogênito 

(OLIVEIRA; LOPES, 2010). Sabe-se, porém, que, ao nascimento do primogênito, as 

dificuldades parentais convergem para a falta de conhecimento ou experiência em 

executar os cuidados com a criança. Já com a chegada do segundo filho, as 

preocupações direcionam-se para a reorganização da maternidade e aceitação do 

irmão, por parte do filho mais velho (PEREIRA; PICCININI, 2011a). 

Vê-se as mães se esforçarem para adaptarem-se à nova rotina, dividindo 

o tempo da licença-maternidade, para o cuidado dos filhos e da casa; mesmo nesse 

período de afastamento total do trabalho, encontram-se sobrecarregadas. Na 

próxima fala, observa-se o esforço da mãe, multípara, ao tentar suprir as 

necessidades de cuidados de ambos os filhos, não mencionando a presença da 

figura paterna nos cuidados com o segundo filho, mas citando a ajuda que recebeu 

da babá: 

Eu tive que lidar com o ciúme do primeiro e com as necessidades do 
segundo né? [...] logo depois do banho de sol era eu e depois, o da tarde, a 
babá dava, porque aí, à tarde, eu tinha que ficar mais com o outro filho [...] o 
mais velho [...]. (ENTREVISTADA 1). 
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Cansativo! Muito cansativo, até porque dois filhos [...] como eu já tava no 
segundo, quando ele mamava eu tinha que dar um pouquinho de atenção à 
outra também né?, porque como ela era filha única, então ela não podia se 
sentir sem atenção [...]. (ENTREVISTADA 10). 
 
[...] esse negócio de ter dois filhos é muito bom. Só que ainda hoje eu me 
sinto muito culpada [...] eu reclamava muito com ele, aí eu fiquei pensando: 
‘o bichinho vai ficar com raiva de mim, porque tudo eu grito com o menino, 
tudo eu tô estressada’. (ENTREVISTADA 4). 
 

Quando a mãe assume por completo essas múltiplas funções, esquece o 

cuidado de si mesma, prejudicando a relação com todos os membros da família e 

afastando-se dos amigos (ALSTVEIT; SEVERINSSON; KARLSEN, 2010). Por isso é 

fundamental uma rede de apoio fortalecida e atuante que possa ser fonte de ajuda 

nesse período adaptativo. 

Na fase da licença-maternidade, embora as mulheres estejam afastadas 

do trabalho, elas se concentram em atividades de cuidado com os filhos, a casa e, 

muitas vezes, com o marido, sobrecarregando suas funções também nesse período. 

A adaptação materna quanto às novas responsabilidades ante o 

nascimento do segundo filho é mais bem estabelecida quando se permite a inclusão 

da família extensiva (avó, tios, sobrinhos) principalmente do pai, na organização e 

divisão das atividades domésticas e de cuidados dos filhos. A divisão de tarefas 

promove a união entre o casal, que passa a se apoiar mutuamente, compartilhando 

e superando, de forma equilibrada, as dificuldades da nova rotina. Caso a qualidade 

da relação conjugal esteja abalada, entretanto, ainda no período gestacional, existe 

a possibilidade de divisão de tarefas não acontecer (PICCININI et al, 2007). 

 Fator que pode interferir na relação entre mãe e o segundo filho é a 

priorização da maior parte da atenção materna para atender às demandas do 

primogênito. Essa dificuldade de relacionamento com o segundo filho, durante a 

licença-maternidade, pode ser um fator positivo para o desmame precoce. 

As mudanças de comportamentos nos primogênitos podem aparecer 

durante e após a gestação, como relata uma entrevistada: 

 
Quando eu estava com mais ou menos de oito pra nove meses, tava com 
mais ou menos um mês pra ter neném [...] é [...] ele começou a apresentar 
mudança de comportamento, ficar recluso. Aí ele tava muito agressivo e aí 
ele tava me evitando nesse período, final da gravidez e aí quando o outro 
neném chegou foi que acentuou mais ainda. Aí esse começo foi assim meio 
traumático, assim muito [...] ele fazendo né? o choro, chamando atenção [...] 
e eu no pós-parto, com baixa de hormônios, estressadíssima, preocupada 
com ele [...] e com o outro que estava amamentando né? (ENTREVISTADA 
1). 
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Conforme Pereira e Piccinini (2007) e Piccinini et al., (2007), o 

primogênito pode reagir à segunda gestação materna, com sentimentos de 

agressividade, irritabilidade, choro, manha, atraso no desenvolvimento e regressão 

no comportamento. Esses sentimentos e comportamentos negativos são gerados 

por medo de serem excluídos do convívio, cuidado e atenção dados pela mãe, e 

podem ser influenciados pelo tipo de relação que mãe e filho tinham antes da 

segunda gravidez (OLIVEIRA; LOPES, 2010; PEREIRA; PICCININI, 2011b). 

A relação com a mãe, geralmente, é a mais afetada em decorrência das 

limitações físicas e alterações da rotina materna decorrentes da gestação 

(OLIVEIRA; LOPES, 2010). O comportamento materno passa a ser mais 

disciplinador; as mães passam a ter menos tempo para brincar e dar atenção ao 

primogênito, que percebe a mudança e se sente inseguro em relação ao amor 

materno (BAYDAR; HYLE; BROOKS-GUNN, 1997). Por isso a importância de se 

estimular o vínculo entre pai e filho. 

Esse momento, de mais um nascimento na família, deflagra um período 

de incertezas, ansiedade, angústia e sofrimento para pais e filhos, característico de 

qualquer transição inerente às fases da evolução biopsicossocial. Para os pais é um 

momento de redefinição de papéis e de reaprender ou adquirir habilidades para 

administrar uma nova configuração familiar (OLIVEIRA; LOPES, 2010; PEREIRA; 

PICCININI, 2011). 

Estudo publicado em 2007 investigou o impacto do nascimento do 

segundo filho nas relações familiares e verificou que crianças na primeira infância 

não possuem habilidades sociais e cognitivas desenvolvidas para aceitar, com 

facilidade, as mudanças familiares (PICCININI et al., 2007). Portanto, é preciso 

estimulá-las para isso, e quem pode fazê-lo são os familiares. 

Sparks et al. (2012) acentuam que isso acontece por incapacidade da 

mãe de cuidar do seu bebê, pela imaturidade ou falta de preparo para a maternidade 

ou mesmo por não saber lidar com o comportamento do filho. 

Conforme Huston e Aronson (2005) e Sparks et al. (2012), a presença 

constante da mãe enseja o adequado estímulo e acompanhamento do 

desenvolvimento infantil. O tempo de convivência entre mãe e filho, entretanto, não 

é suficiente para isso. É necessário que, além de ficar com o filho, a mãe desenvolva 

uma relação de confiança e apego seguro, que enseje o desenvolvimento de 

autoconfiança e autoestima na criança. Dessa forma, é possível enfrentar os 
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períodos de transição, como a chegada de outro irmão, com menor sofrimento para 

pais e filhos. 

A circunstância complicadora é o fato de ser a mãe que assume toda a 

responsabilidade do cuidado dos filhos e, com a sobrecarga de funções, o vínculo 

materno, tanto com o primogênito quanto com o segundo filho, fica comprometido. É 

importante que a criança tenha outra referência de apego seguro, além da mãe, para 

que desenvolva habilidades sociais e cognitivas que a ele permitam aceitar, com 

facilidade, as mudanças familiares. A interação do pai com o filho favorece o 

desenvolvimento do apego que geralmente é mais forte com a mãe, por estar mais 

voltada aos cuidados com a criança. Daí a importância da inserção do pai e da 

família extensiva, nos cuidados com as crianças durante o período de licença-

maternidade. 

Uma das reclamações feitas pelas mães trabalhadoras foi a de que os 

pais passam pouco tempo em casa após o nascimento do filho, reivindicando o 

aumento da licença-paternidade: 

 
Trinta dias no mínimo! É sério! Eu acho que deveria ser uns trinta dias. 
Porque assim, se for um homem presente, porque o meu marido, Ave 
Maria, ele me ajudou muito. Então eu acho que deveria. Porque a gente 
precisa. Tudo bem, mas assim nem sempre você tem uma mãe disponível, 
nem sempre você tem uma pessoa né? E o marido, como é pai, já ajuda 
muito. No meu caso ele ajudou muito. Até pra botar o menino pra mamar, 
ele sabia muito mais do que a babá e do que minha mãe. (ENTREVISTADA 
5). 
 
Eu acho muito pequeno, eu acho que a licença-paternidade hoje em dia, 
cinco dias, é pra ajudar o pós-operatório da esposa [...] O ideal é que ele 
participasse muito mais, muito mais mesmo [...] Na minha cabeça eu acho 
que o ideal seria um mês, que é o mês que o ‘bicho pega’. E aí depois 
redução da carga horária seria ótimo, passar um turno com a mãe e com a 
criança. Dá até pra mãe poder fazer as coisas, poder fazer um mercantil

12
, 

fazer uma compra é difícil, ir pra academia é difícil [...] eu acho que eles 
também precisam da sanidade mental que é o trabalho, redução da carga 
horária. Três meses, seis meses [...] eu não sei, vai depender de quão 
participativo é o pai. (ENTREVISTADA 4). 
 

A queixa das mães trabalhadoras deve ser considerada, pois, sem a 

inclusão dos homens nas atividades domiciliares, não é possível superar a divisão 

sexual do trabalho, bem  como as diferenças nas relações de gênero no seio 

familiar. Estudos feministas apontam para a necessidade de redesenho das políticas 

públicas sociais voltadas para o trabalhador com responsabilidades familiares, seja 

                                                      
12

 Expressão do vocabulário popular cearense que quer dizer a mesma coisa que: “fazer compras no 
supermercado”.  
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ele homem ou mulher (GARFIELD; ISACCO, 2006; BRUSCHINI; RICOLDI, 2012; 

POH et al., 2013). 

 

4.1.3 Novo modelo de paternidade 

 

Percebe-se, mediante as informações de mães primíparas na maioria dos 

casos, a participação paterna ativa, no apoio aos cuidados com a mãe e com a 

criança, desde os primeiros dias pós-parto: 

 
[...] ele ajudava pegava muito o bebê no colo, me ajudava também porque 
eu ficava muito...porque eu fiz cesariana aí vinha pra me ajudar a deitar, me 
levantar. Ia ali ficar com o bebê ficar com o bebê no braço, ia andar com o 
bebê... eu precisava de ajuda às vezes pra levantar da cama e ele ajudava, 
tinha que andar com o bebê pro bebê arrotar né! É que depois que a gente 
amamenta tem que andar um pouquinho com ele pra ele arrotar. Então ele 
fazia isso, ele me ajudava... Ele me ajudava com o bebê. (ENTREVISTADA 
02). 
 
[...] me ajudou muito porque na licença paternidade ele ficou resolvendo as 
coisas. Porque era plano de saúde que tinha que fazer né?, a minha licença 
gestante [...]”... É muito importante a presença do homem. Eu me sentia 
super segura quando ele tava em casa [...] Então os cinco primeiros dias foi 
ótimo, porque eu fiquei indo pra maternidade com ele, ele me levando. 
Quando ele tava comigo era ótimo. (ENTREVISTADA 5).  
 
[...] eu fiquei de quinze a vinte dias praticamente em repouso, deitada. Eu 
tive cefaleia pós-raqui [...] quando apertava a dor, aí eu pedia pro meu 
esposo vir [...] Ele trocava, dava banho, ele arrumava direitinho, ele só trazia 
pra eu poder amamentar. O bebê, quem cuidava mais mesmo era ele [...] O 
meu filho foi assim muito abençoado, porque não é toda criança que tem 
essa possibilidade de ter pais né [...] de forma integral durante algum tempo, 
assim nesses primeiros meses. E graças a Deus a gente teve essa 
oportunidade né?, a gente pode estar juntos cuidando dele. Porque eu acho 
fundamental a presença do pai né? Por mais, assim, que trabalhe, mas 
assim. Hoje em dia ele tá trabalhando, mas ele é muito presente. 
(ENTREVISTADA 6). 
 
[...] Ele passava o dia, ás vezes, trabalhando; ela não dormia à noite, a 
gente revezava o horário. Quando ela tava acordada, ele ia lá e ficava pra 
eu ir dormir. Aí quando eu acordava, ele ia dormir e eu ficava com ela [...]. 
(ENTREVISTADA 7). 
 
No meu caso é bem tranquilo porque meu esposo participou muito e ele 
também curti muito [...] Se envolve plenamente com a criança [...] o primeiro 
banho é ele que dá e tudo [...]. (ENTREVISTADA 8) 
 
[...] eu sabia que eu ia ter que contar só com meu marido mesmo, então ele 
foi meu grande companheiro né e é até hoje, ele que tava no primeiro banho 
comigo me ajudando né, nas trocas das fraldas e tudo, então assim, eu no 
inicio eu sofri muito também e esse momento assim, essa licença, e já tou 
com vontade até de chorar, é muito difícil porque eu ficava muito insegura 
meu Deus eu não sei cuidar do meu filho, eu não vou saber cuidar dele, 
mas ao mesmo tempo eu dizia, mas eu vou aprender, então eu que banhei, 
eu que fiz tudo e ele foi me ajudando entendeu, me dando força e ele dizia 
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olhe aí como você ta fazendo, não existe pessoa melhor pra cuidar dele do 
que você que é a mãe dele do que você que é a mãe dele e aí isso me 
confortava né [...] O momento que ele tava com cólica e que a gente sempre 
né ficava ali dividindo o trabalho né e o nenê chorando muito e aí ele ia e 
pegava o nenê e ficava andando na casa pra tentar acalentar e ele só se 
calava quando ele pegava o celular e botava uns louvores assim bem alto aí 
o menino chega parava e ficava ouvindo né, acho que o bichinho fazia era 
se assustar não sei, mas assim, ele foi meu grande e até hoje ele é o meu 
grande apoio realmente. (ENTREVISTADA 9) 

 
 

Durante muitos anos, as mulheres depararam o dilema entre a 

necessidade e a vontade de trabalhar e/ou cuidar dos filhos. Ficar responsável por 

essas duas atribuições exige muito esforço físico e mental das trabalhadoras que, 

em suma, são rotuladas, histórica e socialmente, como as principais responsáveis 

pela proteção, desenvolvimento e educação dos filhos desde o nascimento, restando 

ao pai, também trabalhador, o provimento do lar e o zelo pela disciplina, que o 

afastavam física e emocionalmente do convívio com a família (MOTT, 2001). 

Ao longo do percurso histórico e evolutivo da sociedade, o conceito de 

paternidade, seus valores e significados, foram se transformando. Houve épocas em 

que a paternidade era símbolo de poder e dominação sobre a família, e a afetividade 

não fazia parte do comportamento paterno, como componente fundamental para 

estabelecer relações familiares saudáveis (CANDEIAS; ROCHA, 2006). 

Essa concepção tradicional do modo de ser pai ainda persiste no século 

XXI, mas está em fase de transição e redefinição. Os homens, atualmente, se veem 

mais responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento do filho, e como 

símbolo de afetividade e companheirismo na relação entre pai e filho, equiparando-

se às mães (VIEIRA; SOUZA, 2010; MOREIRA; TONELI, 2013). 

Cada vez mais aumenta o interesse governamental em pesquisas sobre a 

paternidade, uma vez que o papel paterno é objeto de reconfigurações provocadas 

por questões econômicas, científicas e sociais (MOREIRA; TONELI, 2013). 

Entretanto poucos estudos são realizados para desvendar o modo como os pais 

utilizam o período de licença ou mesmo quais são os mecanismos de apoio social, 

considerados importantes por eles para que possam se preparar para cuidar do filho, 

ao retornar ao trabalho (LERO, 2012). 

Levandowski e Piccinini (2006) e Goncalves et al (2013) admitem que os 

pais são mais presentes na rotina de cuidados com o bebê, nas primeiras semanas 

pós-parto, principalmente os que são pais pela primeira vez. Apesar de declararem 

cansaço, ansiedade, nervosismo e insegurança acarretados pelo dia a dia de 
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cuidados intensivos, ainda assim, demonstram desejo de exercer a paternidade e 

criar vínculos com os filhos. 

Deve-se aproveitar o momento pós-parto para promover o apego entre 

pais e filhos, estimulando a presença paterna junto da mulher e do filho durante toda 

a gestação, parto e pós-parto. Pelas obrigações de trabalho, contudo, pelo curto 

período de licença-paternidade e influência intensiva da cultura patriarcal tradicional, 

os pais se afastam precocemente do contato com o filho e a mulher. 

Em dois dos casos, abaixo, a presença paterna só foi possível porque o 

pai estava desempregado ou estava de férias. Já outra entrevistada assinalou que o 

marido se fez mais presente por trabalhar um turno, apenas.  

 

Eu precisava de ajuda às vezes pra levantar da cama e ele ajudava, tinha 
que andar com o bebê, pro bebê arrotar né? [...] Ele trabalha, mas é só na 
parte da tarde. Aí, a manhã, ele passava a manhã em casa ajudando. 
(ENTREVISTADA 2). 

 
Ele só, como ele só tem cinco dias, só tem cinco dias e [...] ele foi a única 
pessoa que tinha pra me ajudar! Ele tirou as férias [...]. (ENTREVISTADA 3). 

 
[...] na época ele não estava trabalhando. Assim, porque ele tem um táxi 
né? [...], ou seja, tava trabalhando pra ele no táxi, né? [...] Porque ele é 
técnico em edificação também. Aí ele tirou essas férias também nesse 
período [...]. (ENTREVISTADA 6).  

 
Conforme Garfield e Isacco (2006), as questões econômicas e sociais do 

País não promovem condições para que se estabeleça a inclusão dos pais nos 

cuidados com as crianças. Esses têm pouco tempo para ficar em casa, envolvidos 

no acompanhamento dos filhos, por se concentrarem no trabalho. 

As dúvidas sobre a capacidade paterna de se reconhecer como pai estão 

presentes, já, durante a gestação. As primeiras semanas de vida da criança formam 

um período substancial que configura uma etapa adaptativa ao comportamento 

misterioso do bebê e às mudanças na relação conjugal (LEVANDOWSKI; 

PICCININI, 2006). 

Nesta pesquisa, observa-se o envolvimento dos pais com o primogênito, 

como forma de evitar que este se ache excluído e sem atenção, em virtude do 

nascimento do irmão, como no exemplo a seguir: 

 
Ele, ele participa muito né?, assim, agora, ele trabalha manhã e tarde e às 
vezes à noite né?, mas assim o primeiro filho ele participou mais [...]. Ele 
participa mais cuidando do primeiro, que ele chega em casa eu tô com as 
duas crianças [...] ele participa, ele troca, ele dá banho, bota pra arrotar. 
Não tanto quanto participou do primeiro [...] do primeiro só tinha ele, ele e o 
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cachorro né? (risos), mas não tinha outra criança pra brincar, entendeu? 
(ENTREVISTADA 4). 
 

Segundo Piccinini et al. (2007), nesse momento de adaptação familiar à 

chegada do segundo filho, cuja mãe fica sobrecarregada, muitas vezes, é o pai que 

assume mais responsabilidades com os filhos mais velhos. 

Goncalves et al. (2013), em sua pesquisa sobre a participação paterna no 

cuidado com o filho, mostra que os pais se sentem satisfeitos com a paternidade e 

em participar ativamente dos cuidados com os filhos, apesar de reconhecerem que é 

um período cansativo, aceitando a restrição da vida social e de seu novo papel. 

O interesse pelo estudo da paternidade surgiu diante das mudanças nos 

campos econômico, científico e social. A visão de paternidade, embora esteja 

mudando, ainda é caracterizada pelo modelo tradicional, ligado à moral e à ordem 

(VIEIRA; SOUZA, 2010; MOREIRA; TONELI, 2013). 

Existe uma Convenção da OIT (156)13, de 1981, que prevê direitos de 

flexibilização do trabalho às pessoas de ambos os sexos, com responsabilidades 

familiares. O cumprimento dessa Convenção, entretanto, é obrigatório apenas para 

os países membros da OIT que ratificaram a Convenção 156 formalmente, e 

registraram na Diretoria Geral da OIT, não sendo o caso do Brasil (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1981). 

Pesquisas evidenciam que a presença do pai no nascimento e após o 

parto, compartilhando dos cuidados com o filho, estimula o aleitamento materno, 

reduz a ansiedade das mães, promove a autoconfiança, segurança e a saúde 

materna, sendo fundamental para o processo de adaptação da nova família 

(PICCININI et al, 2007; FLACKING; DYKES; EWALD, 2010; MULLER; SILVA, 2009). 

Estudo espanhol mostrou que a presença paterna é mais significativa no 

pré-natal e nascimento do que nos anos subsequentes, cujos cuidados e educação 

da criança ficam como funções para a mãe (MAROTO-NAVARRO et al., 2013). 

Esse distanciamento paterno é reforçado por políticas públicas de 

conciliação da vida familiar e trabalho, que priorizam as mulheres, sendo necessária 

mais atenção para a transição da paternidade, como forma de estimular a 

                                                      
13

 Convenção n.º 156 da OIT: Relativa à Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para os 
Trabalhadores dos dois Sexos: Trabalhadores com Responsabilidades Familiares. Fonte: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/convencao_156_228.pdf>. 
Acesso em: 28 jan. 2014. 
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participação do pai nas atividades familiares, em busca da igualdade de gênero na 

família e no trabalho (GARFIELD; ISACCO, 2006; POH et al., 2013). 

Outro ponto é a discriminação, relatada pelos pais, quando são vistos 

cuidando de seus filhos. Segundo Garfield e Isacco (2006), profissionais da saúde 

não compreendem a ausência da mãe quando o pai leva o filho para uma consulta. 

Os colegas de trabalho são menos flexíveis com os pais do que com as mães, 

quando há a necessidade de permanecerem em casa porque não tiveram com quem 

deixar a criança ou por motivo de doença desta. 

Montigny, Lacharite e Amyot (2006) reiteram a descrença social sobre o 

papel paterno, mas valorizam e reconhecem o apoio dos profissionais de saúde 

como uma estratégia para o estímulo e encorajamento dos pais na conscientização 

sobre sua importância no equilíbrio da dinâmica familiar (SWALLOW et al., 2012). 

O papel social masculino ainda continua muito ligado ao modelo de 

paternidade tradicional, preservando a imagem de pai provedor. A sociedade busca, 

no entanto, transformar o sentido da paternidade no intuito de reconfigurar um novo 

modelo de pai, autônomo e livre, para participar ativamente dos cuidados do filho 

(FREITAS; COELHO; SILVA, 2007; MAROTO-NAVARRO et al., 2013). 

Outro exemplo do preconceito social, quanto ao envolvimento paterno nos 

cuidados infantis, foi constatado por uma pesquisa de opinião realizada em 2007, no 

Brasil. Nessa enquete, 813 pessoas foram entrevistadas sobre o que achavam da 

ampliação da licença-paternidade. O resultado mostrou rejeição de mais da metade 

das pessoas entrevistadas (DATASENADO, 2007). 

O Governo brasileiro, por intermédio da Rede Cegonha14 investe na 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde infantis e obstétricos, com ações que 

vão desde a humanização na atenção à gestante, ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças até os dois anos de vida. Na proposta 

da Rede Cegonha, está o estímulo a participação do pai, nesse processo (BRASIL, 

2011). 

                                                      
14

 É uma estratégia do Ministério da Saúde que visa a implementar uma rede de cuidados para 
assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao 
parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar 
a atenção à saúde materno-infantil no País e será implantada, gradativamente, em todo o território 
nacional, iniciando sua implantação respeitando o critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil 
e razão mortalidade materna e densidade populacional. Fonte: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ 
ape_redecegonha.php >. Acesso em: 10 out. 2013. 
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Esse é um passo importante que pode influenciar mudanças culturais no 

modelo tradicional de paternidade, com possível potencial de repercussão na 

estrutura do modelo familiar e das relações de gênero e trabalho brasileiro.  

A família é reconhecidamente um espaço de sociabilidade, socialização 

primária, solidariedade e de proteção social, que tem capacidades para se adaptar 

às transformações, de acordo com o contexto social do momento. E a atual 

conjuntura familiar exige que a sociedade se adapte à condição hodierna de pais 

trabalhadores, que precisam deixar seus filhos para poderem trabalhar. Em razão 

das mudanças sociais que forçaram o remodelamento da estrutura familiar, vigente 

nos dias de hoje, e do reconhecimento da função protetiva que a família 

desempenha juntamente com o Estado, esta tem sido vista como corresponsável 

pelo desenvolvimento dos cidadãos (CARVALHO, 2010). Com suporte nessa 

representação da família, é recomendado que a reforma de políticas e programas 

sociais situem a família como prioridade das ações governamentais; reconhecimento 

da centralidade da família (CARVALHO, 2003).   

 

4.2 Retorno ao Trabalho após seis Meses de Licença-Maternidade 

 

Depois de seis meses de licença-maternidade, chega a hora de retomar 

as atividades pertencentes ao cotidiano anterior ao nascimento do filho. Nesse 

momento, somam-se, às antigas dificuldades, as preocupações maternas 

correspondentes ao contexto atual da mulher moderna. A pesquisa identificou duas 

subcategorias que revelam como as mães trabalhadoras encararam o desafio de 

conciliar cuidados com o filho pequeno e o trabalho, após usufruírem da licença-

maternidade de 180 dias, que são: Voltando ao trabalho: uma nova rotina; 

Dificuldades para cuidar do filho após a licença-maternidade; e Estratégias de 

enfrentamento para conciliação das atividades do trabalho e família. 

 

4.2.1 Voltar ao Trabalho: Nova Rotina  

 

As mulheres trabalhadoras, ao retornarem às suas atividades, sentiram 

que seu ritmo de trabalho reduziu. Perceberam que estavam atrasadas em relação 

aos colegas e demonstraram preocupação em não conseguir cumprir com os 
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horários de trabalho. A seguir as entrevistadas relatam que a adaptação à nova 

rotina de vida é difícil e demorada: 

 
[...] ter pelo menos um período de adaptação. Porque é como eu tô falando 
seis meses longe e de repente pra voltar com uma rotina totalmente 
diferente né?, com o filho e tudo [...] E agora como é que eu vou voltar 
assim, o ritmo tá um pouco ainda mais lento né?, tá um pouco lento. Por 
exemplo, eu chego numa família, as pessoas não me viam há seis meses. 
Então as minhas visitas diminuíram um pouco porque eu tenho que passar 
mais tempo em determinadas casas entende? As pessoas me atualizando 
da sua vida, da sua saúde, de um determinado parente, irmão, pai. Então 
assim, o meu rendimento, de uma certa forma caiu, em partes né? 
(ENTREVISTADA 6). 
 
Eu fico preocupada, fico receosa, fico é chegar atrasada [...] elas sabem 
né? Mas [...] As pessoas pode mostrar que entende, mas eu num sei na 
verdade né?, num sei na verdade; era bom que fosse uma coisa oficial você 
se sente bem melhor né? Pois é! É difícil mulher (pausa) criança pequena 
(pausa). O domingo, o sábado e o domingo eu não paro. Eu tô com uma dor 
nas minhas costas horrível, horrível, horrível mesmo, porque é luta. 
(ENTREVISTADA 3). 
 
 

Para Kerstenetzky (2013), o setor público é o que mais alavanca as 

chances de êxito em garantir que as mulheres se estabeleçam, retornem ao 

mercado de trabalho e cresçam profissionalmente. Isso decorre das políticas sociais 

implementadas para promover a redução das desigualdades de gênero no trabalho 

e promover a saúde mental das mulheres (BORRELL et al., 2014). 

A volta ao trabalho após seis meses de afastamento, contudo, é uma fase 

de transição crítica para a manutenção física e psicológica do bem-estar materno. A 

rotina diferente agrega novas responsabilidades que se misturam entre atribuições 

maternas e profissionais, e interferem no desempenho e satisfação das 

trabalhadoras. Logo, as chances de ficarem doentes são maiores para essas 

mulheres, fazendo-as repensar na decisão em retornar ao trabalho (SCHÜTTE et al., 

2014; WIESE; RITTER, 2012). 

As mulheres assumem muitas responsabilidades no afã de conciliar os 

papéis sociais adquiridos após o nascimento do filho. Estes aumentam os afazeres 

domésticos, tanto durante a licença quanto após o retorno ao trabalho (MERIGHI et 

al., 2011). 

Costa et al. (2013), elaboraram uma pesquisa, entrevistando estagiárias 

da área de saúde que tiraram licença-maternidade. Pesquisaram a experiência do 

retorno ao estágio e identificaram que as mulheres se sentiram pressionadas por 

colegas e chefes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%BCtte%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wiese%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22103301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ritter%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22103301
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Além disso, os gestores e colegas de trabalho podem não estar sensíveis 

às necessidades da mãe trabalhadora que, invariavelmente, terá, em algum 

momento, que se ausentar do trabalho por motivos familiares, principalmente 

quando os filhos ainda são pequenos (RHUM, 2011). 

Por outro lado, se a empresa possuir uma política institucional que seja 

sensível às causas do bem-estar dos trabalhadores, haverá apoio, tanto por parte da 

chefia, quanto do lado dos colegas, no acolhimento dessas mulheres que retornam 

ao trabalho, com tantas dificuldades para conciliar as múltiplas funções (VANALLI; 

BARHAM, 2008). 

Embora o prolongamento da licença-maternidade para seis meses 

estimule a duração do aleitamento materno exclusivo e promova a relação mãe-filho, 

reduz as oportunidades de crescimento profissional para a mulher, visto que estas 

retornam desatualizadas e com o serviço em acúmulo (RHUM, 2011). 

O período da licença-maternidade é um momento em que as mulheres se 

encontram mais introspectivas, longe da agitação do trabalho e das tarefas que 

antes priorizavam, para reorganizar a nova situação em que se encontram. Sentem-

se angustiadas pela estagnação na vida profissional e com baixa autoestima pelo 

afastamento do trabalho e das relações com os colegas; muitas se culpam por 

deixarem os filhos aos cuidados de outras pessoas (ALSTVEIT; SEVERINSSON; 

KARLSEN, 2010; SAADÉ; BARBOUR; SALAMEH, 2010).  

Um ponto negativo da ausência prolongada do trabalho é que as 

mulheres perdem oportunidades e contatos para negociar possíveis promoções. A 

falta de tempo para investir em qualificação provoca a estagnação profissional ao 

retornarem de uma licença-maternidade mais longa (ALSTVEIT; SEVERINSSON; 

KARLSEN, 2010; BAKER, 2011; RHUM, 2011). 

Estudo realizado na Austrália aponta que a duração da licença-

maternidade, não remunerada, produz efeito negativo sobre os ganhos nos 

primeiros três anos subsequentes ao nascimento do filho. Por isso muitas mulheres 

retornam precocemente ao trabalho, nesse país (BAKER, 2011). 

 

4.2.2. Cuidar do Filho após a Licença-Maternidade  

 

Uma dificuldade encontrada foi a introdução de alimentos após os seis 

meses de amamentação exclusiva, como relatam as servidoras: 
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[...] quando eu voltei ele num tava bom ainda né pra comer. Não queria 
comer, dava leite não queria, não queria fruta, suco, só queria o peito, aí ele 
emagreceu assim um pouco [...] Mas suco ele não queria, botava pra fora. 
Então ele foi pegando só um pouquinho, aí eu dava mais o peito. Então 
quando eu voltei a trabalhar aí ele ficou nas mãos de outra pessoa aí a 
pessoa num tem paciência né que nem a gente tem. Aí ele emagreceu um 
pouco, mas agora que ele já tá com uns 10 meses é que ele já tá comendo 
[...] (ENTREVISTADA 2). 
 
Ah, o ideal era que aumentasse esses seis ‘mês’ pra oito ‘mês’. Porque se 
eles querem que você amamente exclusivamente até os seis meses [...] o 
Ministério da Saúde adverte que você tem que amamentar até os seis 
meses [...] Aí terminou aqui seus seis meses, amanhã você vai ter que 
voltar a trabalhar. Como é que em um dia você vai deixar com outra pessoa 
estranha, a pessoa vai introduzir o alimento como, se ele num vai saber 
adaptar? (ENTREVISTADA 2). 
 
[...] eu não chegava nem a colocar na boca dele e ele já rejeitava. Quando 
ele via a colher indo pra boca dele ele já rejeitava. Menina eu fiquei assim, 
eu fiquei muito preocupada. Ah meu Deus ele não vai querer comer [...] 
(ENTREVISTADA 6). 
 
 

Antes de 2008, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, garantia às 

servidoras públicas uma hora de pausa durante o expediente de trabalho para 

amamentar o filho, quando retornavam ao trabalho após o quarto mês de vida do 

bebê, até que este completasse seis meses. Com a Lei nº 11.770, de 2008, as 

mulheres passaram a ter direito aos seis meses de licença, para que tivessem 

condições de amamentar por mais tempo. Para o retorno ao trabalho, a legislação 

atual suprimiu as pausas durante a jornada de trabalho, desconsiderando a 

importância da amamentação prolongada e da alimentação complementar (BRASIL, 

2008). 

A introdução de alimentos sólidos deve ocorrer após os seis meses, pois 

o leite humano supre todas as necessidades nutricionais das crianças, nesse 

período. Inclusive, a maturidade do sistema nervoso, característico dessa idade, 

permite que a criança consiga mastigar e deglutir alimentos de consistência mais 

espessa, assim como sentir a textura, o cheiro, e diferenciar o gosto dos alimentos 

(BRASIL, 2009). 

Esse período de transição é de enfrentamento difícil para as crianças e 

famílias e, por isso, pode exigir um certo período de adaptação da criança aos novos 

alimentos. Na perspectiva de MAIS et al. (2014), as famílias estão iniciando 

tardiamente a introdução de alimentos sólidos; talvez pela rejeição inicial, observada 

na apresentação desses alimentos à criança. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MAIS,+LAIS+AMARAL
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É fundamental esclarecer aos pais que os bebês podem demorar a 

aceitar novos alimentos por conta das inúmeras diferenças, destes, para o leite 

materno, como consistência, cheiro e textura. Para facilitar esse processo, 

inicialmente, deve-se oferecer, aos pequenos, poucas quantidades e repetidas 

vezes. É imprescindível que os pais tenham paciência e persistência durante essa 

fase de transição (BRASIL, 2009; ALVES et al, 2012).  

A maioria das pesquisas sobre a alimentação complementar aborda 

questões relacionadas às práticas alimentares, focando a investigação dos tipos de 

alimentos e período de vida em que são ofertados aos lactentes, chamando atenção 

para a necessidade de acompanhamento e orientação das famílias pelos serviços 

de saúde (BRUNKEN et al., 2006; CORREA et al, 2009; CRUZ; ALMEIDA; 

ENGSTROM, 2010; ALVES et al., 2012). 

Nota-se a necessidade urgente de integrar as diversas políticas públicas 

de promoção da saúde, com enfoque para a primeira infância, maternidade e 

paternidade seguras, na perspectiva da intersetorialidade. Nos últimos anos, 

observa-se a formulação de políticas públicas diferentes das elaboradas na década 

de 1990. Os resultados destas políticas foram: a alocação pouco eficiente de 

recursos; superposição de ações e clientelas; e pouca resolubilidade (BURLANDY, 

2009). 

O intuito dessa mudança de perspectiva na elaboração das políticas é 

eliminar o seu caráter fragmentado, característico da visão biomédica, e a 

predominância da hierarquização do poder entre os vários níveis de governo, para 

tornar as políticas mais exequíveis. Um exemplo desse movimento é a “Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil15”, que tem por objetivo melhorar as ações de 

promoção do aleitamento materno e alimentação complementar, para menores de 

dois anos, aperfeiçoando competências e habilidades dos profissionais que atuam 

nas unidades básicas de saúde (BRASIL, 2013). 

                                                      
15

 A "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 
Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil", lançada em 2012, tem como objetivo 
qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e 
incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de 
dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa iniciativa é o resultado da integração de 
duas ações importantes do Ministério da Saúde: a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional 
para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), que se uniram para formar essa nova 
estratégia, que tem como compromisso a formação de recursos humanos na atenção básica. Fonte: < 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php >. Acesso em: 28 jan. 2014. 
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A desarticulação dos saberes teórico-científicos e práticos, sobre as 

políticas de Direito Humano a Alimentação Adequada e de Segurança Alimentar e 

Nutricional, confirma a necessidade de focar essas políticas no fortalecimento do 

processo de formação profissional e no investimento da produção de conhecimento 

na área (SANTOS, 2012). 

A ampliação da licença-maternidade objetiva atender as necessidades de 

cuidados com as crianças nos primeiros seis meses de vida e, principalmente, 

estimular o AME. Essa política pública, contudo, não prevê estratégias para a mãe 

conciliar a introdução da alimentação complementar e o retorno ao trabalho, 

trazendo implicações negativas, tanto para a saúde da criança quanto para o 

período de afastamento laboral da mãe trabalhadora. 

Embora a tendência atual para a elaboração de políticas tenha enfoque 

na intersetorialidade, observa-se esse desencontro da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil em relação à Lei nº 11.770, que prorroga a licença-maternidade de 

120 para 180 dias para servidoras públicas (BRASIL, 2008).  

Percebemos que a prática do uso da mamadeira, bicos artificiais e 

fórmulas lácteas continua comum no momento de introduzir novos alimentos à 

criança, mesmo em crianças que foram amamentadas exclusivamente: 

 
O caso do leite eu dava na mamadeira e eu via que ele rejeitava. Aí ele 
rejeitava a mamadeira, e eu comprei aqueles bicos ortodônticos aí ele 
rejeitava.  Aí eu peguei e fiz o que? Fui no centro e minha cunhada “mulher 
troca o bico da mamadeira” aí eu troquei o bico da mamadeira por aqueles 
amarelinho bem molinho aí ele aceitou (ENTREVISTADA 3). 
 
[...] ele não tomava uma mamadeirinha toda né. Tomava um pouquinho, aí 
completava com leite [...] (ENTREVISTADA 6). 
 

O uso de bicos, mamadeiras e chupetas é contraindicado pelo Ministério 

da Saúde. O motivo de tal recomendação é a associação que o uso desses 

utensílios tem com as altas taxas de desmame precoce, diarreia, infecções 

pulmonares e maloclusão dentária (BRASIL, 2009). 

Cruz, Almeida e Engstrom (2010) estudaram as práticas alimentares de 

menores de um ano, no Estado do Rio de Janeiro, e detectaram o uso de chupeta 

no período da introdução da alimentação complementar. Os autores recomendaram 

que mais estudos explorassem as motivações para essa prática, no segundo 

semestre de vida do bebê. 
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Alves et al. (2012) fazem um alerta para que ações integradas de 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável sejam 

implementadas, no intuito de adequar as práticas alimentares dos lactentes.  

O uso de mamadeira após seis meses continua a afetar o aleitamento 

materno, indicado até os dois anos, pois reduz o estímulo para o desenvolvimento 

do sistema imune, tornando a criança mais vulnerável às infecções (BRASIL, 2009; 

ASHWELL; ANGEL, 2010). 

 Motivadas por essa dificuldade, a maioria das trabalhadoras revelou 

ampliar o período de afastamento por um ou mais meses, após os seis meses de 

licença: 

[...] após a licença-maternidade eu tive que pagar alguns plantões e estendi 

até o dia 15 pra completar seis meses, mas ainda foi pouco porque quando 

eu voltei, ele num tava bom ainda né? ‘Pa’ comer. (ENTREVISTADA 2). 

 
[...] eu peguei um mês antes, por causa que eu tinha problema de pressão 
alta e a doutora disse que eu tinha que sair. Não podia mais trabalhar. 
Fiquei muito pesada, porque cheguei a 90 quilos na gravidez. Aí porque eu 
tinha problema de pressão, começo de diabetes. Foi muito complicada 
minha gravidez. Aí eu fiquei só os seis mês certim, com ele [...]. 
(ENTREVISTADA 3). 
 
Dei de mamar até o sexto mês. Aí eu tirei um mês de férias pra justamente 
acompanhar a transição da comidinha, né? Do peito pra papinha. 
(ENTREVISTADA 4). 
 
[...] eu passei sete meses, na verdade né? Seis meses de licença gestante 
e eu tinha um mês de licença prêmio. Quando fez seis meses eu levei duas 
semanas pra introduzir [...] e as outras duas semanas que eu comecei a 
introduzir um suquinho. (ENTREVISTADA 7). 
 
[...] no final fiquei sete meses afastada: seis meses da licença e mais um 
mês de férias. (ENTREVISTADA 8). 
 
Estendi um mês porque eu juntei com o mês de férias, né? Mas é como eu 
tava te falando anteriormente: eu acho os seis meses é muito importante, 
né? Eu acho que quatro meses (que antigamente era só quatro), né? Pra 
servidores também era horrível porque com quatro meses o bebê ainda tá 
muito dependente da gente, né? E com seis meses ele até tá, assim, 
maiorzinho, porém, é o momento que a gente começa a introduzir a 
alimentação ‘alimentar’ e é um momento muito difícil. (ENTREVISTADA 9). 
 
[...] além dos seis meses eu tirei também os três meses de licença premio 
que eu tinha direito da prefeitura, aí fiquei dez meses em casa; eu tirei as 
minhas férias referente ao ano passado, né?; que foi antes dele nascer, aí 
quinze dias fiquei de férias e quinze eu tinha na licença-maternidade porque 
ele nasceu antes do tempo, já tirei as férias porque já tava me sentindo 
cansada e aí eu tirei, e com duas semanas depois ele nasceu, aí eu fiquei 
dez meses porque tirei as férias, os seis meses da licença e os três meses 
de licença-prêmio e consegui dar continuidade; uma dando continuidade na 
outra. (ENTEVISTADA 10). 
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O artigo 209, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegura que: 

“Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora lactante terá 

direito, durante jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser 

parcelada em dois períodos de meia hora” (BRASIL, 1990). 

Com a Lei nº 11.770, de 2008 (BRASIL, 2008), a licença-maternidade foi 

ampliada para seis meses e em vez de uma hora por dia, a trabalhadora tem direito 

a mais 60 dias para amamentar o filho em casa. Essa alteração na lei teve o intuito 

de proporcionar condições para a mãe trabalhadora se dedicar ao cuidado do filho, 

prolongando o período de amamentação. Não houve mudanças, porém, que 

garantissem a conciliação de trabalho e cuidado do filho, no que diz respeito ao 

estabelecimento da alimentação complementar saudável, tão importante quanto o 

aleitamento materno. 

Uma estratégia que pode ajudar essas mães na adaptação à nova rotina 

é voltar ao trabalho, reduzindo sua carga horária durante um período. Conforme 

assinalam Baker (2011) e Alstveit, Severinsson, Karlsen (2011), a legislação 

trabalhista australiana e norueguesa, respectivamente, permitem a flexibilização da 

jornada de trabalho, e mais de 80% das trabalhadoras australianas, ao retornarem 

da licença-maternidade, preferem trabalhar meio período. 

Por diversas vezes, as entrevistadas se queixaram da dificuldade de não 

ter com quem deixar a criança para trabalhar:  

 

Então esses seis meses, esses seis meses é bom porque [...] você fica com 
ele, né? Já que eu não tenho parente aqui pra deixar ele [...]. 
(ENTREVISTADA 2). 
 
O difícil foi: encontrar uma pessoa pra ficar com ele, pra mim voltar a 
trabalhar - a parte mais ruim que eu achei - e saber qual era a reação dele 
quando eu saia [...] Eu ficava pensando dia e noite [.. ] Porque tinha que ser 
uma pessoa da família e, né? [...] Nem todo mundo estava disponível 
(ENTREVISTADA 3). 
  
[...] a minha mãe não mora aqui né. Mora em outro estado. Aí tem que 
apelar pra qualquer coisa [...] É, ela mora no Rio Grande do Norte. Aí é 
outra situação né? (ENTREVISTADA3). 
 
Foi muito difícil! Essa parte aí é muito difícil você encontrar uma pessoa pra 
ficar com seu filho, porque tem creche, mas creche não pega criança 
particular, porque só pega a partir de um ano [...] ainda ele é muito 
pequeno. (ENTREVISTADA 3). 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alstveit%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21545634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Severinsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21545634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Severinsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21545634


88 

 

 

As mulheres, principalmente as expostas a vulnerabilidades sociais, são 

dependentes das creches públicas que: carecem de vagas; os horários são restritos 

e muitas vezes incompatíveis com a jornada de trabalho materna, tornando difícil o 

acesso das crianças a essas instituições. Essa realidade é fruto da insuficiência das 

politicas públicas brasileiras cujo foco se distancia da conciliação do trabalho e 

cuidado infantil, ficando esses custos a cargo de organizações não governamentais 

e da própria família/familiares - o que se torna muito dispendioso para as famílias de 

baixa renda (OGIDO; SCHOR, 2012). 

Além disso, as creches municipais não oferecem adequado 

acompanhamento das crianças pelo número insuficiente de educadoras, revelando 

mais um problema advindo dos serviços públicos de baixa qualidade (BOGUS et al., 

2007) .  

Embora seja uma necessidade, os pais se preocupam em colocar seus 

filhos em creches, quando ainda estão muito pequenos. Este tipo de atitude 

aumenta o risco de transmissão de infecções respiratórias, dermatológicas e 

intestinais (TASHIMA et al., 2009). A admissão precoce à creche, antes dos dois 

anos de vida, também pode ser um risco para o desmame de crianças 

amamentadas que já se alimentam com outros alimentos, prejudicando o 

prolongamento da amamentação, até os dois anos de idade da criança (OSIS et al., 

2012). 

Vico e Laurenti (2004) investigaram a mortalidade de crianças menores 

de três anos, usuárias de creche, e detectaram ser maior o risco de mortalidade em 

menores de um ano, sendo as principais causas de morte as pneumonias, infecção 

meningocócica, meningites não meningocócicas, gastroenterites e varicela. 

Diante desse cenário, é importante salientar que quando os pais contam 

com creches de qualidade, com profissionais capacitados, infraestrutura e número 

de vagas que atenda a necessidade da população eles têm condições de se 

manterem em suas ocupações laborais. O investimento por parte do poder público 

em creches deve ser prioridade para promover a conciliação das atividades 

familiares e profissionais, manter as taxas de empregabilidade feminina, e 

consequentemente para reduzir as desigualdades de distribuição de renda.  

Para dar conta das necessidades do filho pequeno, prevenir problemas de 

saúde para essas mulheres e potencializar o desempenho no trabalho, é 

fundamental que os gestores criem e executem normas institucionais de apoio à 



89 

 

 

trabalhadora, como: flexibilização nos horários de trabalho; transferência para locais 

de trabalho menos desgastantes; compreensão sobre sua nova condição; estímulo à 

cooperação dos colegas; disponibilização de creches e salas de apoio à 

amamentação (VANALLI; BARHAM, 2008; BRECAILO et al., 2010; ALSTVEIT; 

SEVERINSSON;  KARLSEN, 2011). 

Segundo Lero (2012), o apoio que as empresas podem dar nesse período 

de adaptação à nova rotina de trabalho pode estar vinculado a reintegração gradual 

ao trabalho, além da flexibilidade de horários, promoção ao aleitamento materno e 

oferta de bons serviços de creches. 

Segundo a CLT, a empresa que tiver mais de 30 funcionárias de mais de 

16 anos deve ter creche e sala de ordenha para o esvaziamento das mamas, e para 

amamentação dos filhos. Estudos mostram, contudo, que o apoio no retorno da 

licença é precário (MORAIS et al., 2011; BRECAILO et al., 2010).  

Os sujeitos desta pesquisa são regidos pelo Regime Jurídico Único, que 

não prevê os benefícios descritos na CLT, em relação ao retorno ao trabalho. 

Embora a Lei nº 995716, de 2012, assegure a ampliação da licença-maternidade de 

120 para 180 dias, não há previsão de cobertura para promover melhores condições 

no advento do retorno ao trabalho, como sala de ordenha ou creche (FORTALEZA, 

2012). 

Estratégias como a publicação da Nota Técnica Conjunta Nº 01/2010, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2010) surgiram com o objetivo de orientar 

a instalação das salas de apoio à amamentação nas empresas, como forma de 

estimular e apoiar a continuidade da amamentação, até o segundo ano de vida do 

bebê. As trabalhadoras, porém, continuam não tendo apoio legal, que as auxilie na 

introdução da alimentação complementar, após retornarem ao trabalho. 

Em Atlanta (Georgia, EUA), cerca de 70% dos hospitais possuem sala de 

ordenha, menos de 15% possuem creche e menos de 35% oferecem licença-

maternidade remunerada. O estudo, ainda, sugere melhoras no acesso a grupos de 

apoio ao aleitamento materno, para as trabalhadoras (ALLEN; BELAY; PERRINE, 

2014). 

É comum os pais, principalmente as mães, contarem com os próprios 

membros familiares para dividir a responsabilidade de cuidados sobre os filhos, 

                                                      
16

 Altera dispositivos relacionados à licença-maternidade e dá outras providências. Fonte: DOM. nº 
14.946/2012. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BRECAILO,+MARCELA+KOMECHEN
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BRECAILO,+MARCELA+KOMECHEN
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allen%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23860266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belay%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23860266
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enquanto estão trabalhando. Muitas vezes essa é a forma que encontram para 

garantir o sustento da casa e dispor de condições financeiras para cuidar da família. 

Em meados do século XIX, não havia essa necessidade, pois eram as próprias 

mães as cuidadoras, uma vez que, para estas, o trabalho fora de casa não era 

benquisto pela sociedade. Nessa época, a mulher não tinha representatividade 

social e suas obrigações eram restritas aos afazeres domésticos, inclusive ao 

cuidado com os filhos. O modelo de família patriarcal tradicional nomeava como 

figura dominante os homens, que tinham a obrigação de controlar os bons costumes 

e zelar pela honra da família. Nessa época, a estrutura familiar predominante era 

numerosa, composta por familiares com parentescos diferentes, além dos pais e 

filhos, como: netos, sobrinhos, tios, avós, madrinhas, filhos bastardos, etc. (ALVES, 

2009).  

Essa configuração familiar passou a ser objeto de mudanças sociais ao 

final do século XIX, sob influência da urbanização, industrialização e modernização 

das sociedades, e culminou no desenvolvimento da estrutura familiar predominante 

do mundo contemporâneo: a família nuclear, composta por pai, mãe e filho. Os 

fatores que influenciaram tais mudanças foram a redução do poder patriarcal, 

religioso e dos valores tradicionais; a inserção da mulher no trabalho; o uso de 

anticoncepcionais; a queda da fecundidade e, consequentemente, a redução do 

tamanho das famílias (CARVALHO; ALMEIDA, 2003). 

Cada vez mais as famílias estão diminuindo o número de seus membros, 

as relações de proximidade entre os parentes estão mais restritas e o resultado é a 

baixa incidência de vínculos de reciprocidade, considerado importante fator de 

proteção social. Esse comportamento da família nuclear é reflexo da sociedade 

capitalista, que trouxe a família para o ambiente privado e individualizado, 

separando-os dos integrantes da família de origem, que antes eram responsáveis 

também pela educação e demais cuidados das crianças (CARVALHO; ALMEIDA, 

2003; CARVALHO, 2010; TRAD, 2010). 

Trad (2010) revela que, nesse tipo de família, o envolvimento paterno nos 

cuidados dos filhos é maior. Não à toa o fato de o pai obter sido integrante familiar 

mais apontado pelas entrevistadas desta pesquisa, como o principal apoio na 

vivencia da maternidade. 

A família é reconhecidamente um espaço de sociabilidade, socialização 

primária, solidariedade e de proteção social, que tem capacidade para se adaptar às 
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transformações, de acordo com o contexto social. Na atual conjuntura, as politicas 

públicas precisam dar condições para a sociedade adaptar-se à realidade das mães 

e pais trabalhadores, que necessitam de artifícios para dar assistência aos filhos 

pequenos e continuarem a trabalhar, tendo acesso à renda, bens e serviços 

universais e de qualidade. 

Uma das entrevistadas disse que o seu companheiro era muito 

dependente dela, dentro de casa, explicando que era necessário dividir as 

responsabilidades com outra figura feminina: 

 
É porque homem é tão necessitado de mulher, do apoio da mulher, olha: 
marido, filho homem. O que eu percebo [...] são tão apegados com a mãe, e 
é mesmo, mas adoro, mas adoro. Mas tem momentos que são os três 
“mamãe, mamãe, Lu”, os três. Tá bom num tem outra mulher aqui não 
nessa casa pra ajudar esses homens? (ENTREVISTADA 1). 
 
 

Essa ideia da divisão de tarefas ligada ao gênero fez com que a mulher 

internalizasse os afazeres domésticos, tratando os cuidados com a criança como 

deveres, e reproduzindo a crença de que os homens não possuem habilidade para 

cuidar dos filhos (BRUSCHINI; RICOLDI, 2009). 

Nos dias atuais, a presença masculina nas atividades familiares foi 

forçada pelas mudanças sociodemográficas que estimularam o aumento de 

mulheres economicamente ativas e a prevalência de famílias pequenas, chefiadas 

por mulheres. Para Vanalli e Barham (2012), entretanto, a participação paterna na 

dinâmica da casa é muito limitada aos passeios e brincadeiras com os filhos, ficando 

os cuidados de higiene, vestuário e educação reservados para a mulher.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da pluralidade vivencial dessas mães trabalhadoras observam-se 

compatibilidades entre dificuldades e facilidades vividas durante o período de 

licença-maternidade ampliado. 

É inegável a contribuição que a Lei nº 11770 trouxe para a promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno, principalmente quanto ao 

acrescentamento do período de aleitamento materno exclusivo até os seis meses, 

garantindo tempo e condição financeira para que a família possa tomar a decisão de 

investir nas práticas de cuidados saudáveis com os seus filhos. É certo também que 

a licença-maternidade ampliada estimula maior envolvimento da mãe com o filho e 

isso possibilita o fortalecimento dos vínculos afetivos, interferindo diretamente na 

prática do aleitamento materno. 

Foi possível, contudo, notar que a licença-maternidade, isoladamente, 

pode não surtir efeito positivo na duração do aleitamento materno exclusivo, pois 

fatores emocionais, biológicos, comportamentais, sociais e ideológicos podem 

favorecer o desmame precoce mesmo para mulheres beneficiadas com a licença-

maternidade de 180 dias. 

Além da fase de adaptação da família após a chegada do bebê, durante a 

licença-maternidade, outra fase de adaptação surge no advento do retorno ao 

trabalho, as angústias maternas relativas à transição para alimentação 

complementar e quanto às dúvidas de com quem deixar o filho dominam o 

imaginário feminino. Os resultados desta pesquisa mostraram que a política pública 

enfoca muito intensamente o aleitamento materno, entretanto negligencia a 

necessidade de proteção legal para assegurar a transição para a alimentação 

complementar saudável e os cuidados infantis pós-retorno ao trabalho. 

Outro ponto que surgiu muito importante foi a requisição pelas mulheres 

do envolvimento do marido nos cuidados com o filho. As mulheres parecem estar 

mais abertas a essa contribuição, embora a mentalidade das relações familiares 

patriarcais ainda apareça nas falas de poucas mulheres no estudo. A proximidade 

do marido nesse período foi motivada pelas mudanças ocorridas nas estruturas 

familiares. Hoje por influência das transformações econômicas do capitalismo as 

famílias são pequenas, os familiares moram em casas diferentes e distantes, 
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restando ao marido, por ser a pessoa mais próxima e o pai da criança, o apoio tanto 

nos cuidados dos filhos quanto nas atividades domésticas. 

Existe diferença quanto à contribuição masculina de acordo com o 

número de filhos. Nas famílias onde há somente o primogênito, a presença paterna 

nos cuidados pós-nascimento é intensa, diminuindo com o passar dos meses pelo 

maior envolvimento do pai nas atividades de trabalho. Nas famílias de mais de um 

filho, os pais se achegam mais do primogênito, para que a mãe possa dar conta dos 

cuidados com o filho mais novo. 

Em razão de tal mudança nas relações familiares, e da paulatina inclusão 

do pai nessa rotina, é importante chamar a atenção para a necessidade de mais 

políticas públicas que desviem o foco de sua elaboração na mulher como principal 

elemento para a estabilidade familiar, distribuindo, dessa forma, as 

responsabilidades de cuidados da criança entre o casal e reduzindo as tensões 

desses momentos para as mulheres.  

Os homens estão cada vez mais se mostrando como parte integrante e 

ativa dos cuidados com os filhos e fundamentais para o estabelecimento da 

dinâmica familiar. Por este motivo, sugere-se que mais pesquisas relacionadas à 

paternidade sejam realizadas para se compreender o processo de mudança no 

comportamento dos novos pais, e assim ter mais fundamentos para a elaboração de 

políticas públicas voltadas para a paternidade. 

Para garantir a alimentação e desenvolvimento infantil saudável é 

primordial que o poder público elabore políticas públicas articulando amamentação, 

alimentação complementar, licença-paternidade e licença-maternidade. 

O investimento em creches públicas é reconhecidamente uma estratégia 

importante para assegurar o crescimento econômico do país, pois estimula as mães 

a evitar prolongamentos no tempo de afastamento do trabalho e amenizam a 

preocupação destas por não saber com quem irão deixar os filhos ao retornarem ao 

trabalho.  

Embora a legislação brasileira ainda não seja elaborada utilizando como 

instrumento de apoio os diversos setores envolvidos com sua aplicação, é 

considerada como mais um passo importante para melhorar a proteção social dos 

cidadãos brasileiros, podendo equiparar-se a países desenvolvidos, que obtiveram 

altos níveis de desenvolvimento por priorizarem políticas públicas voltadas para as 

questões sociais. 
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No início desta pesquisa, alguns obstáculos se apresentaram como a 

dificuldade de localizar as servidoras, em virtude da localização geográfica das 

unidades de saúde/SER ou em razão de transferências e licenças requeridas no 

período da coleta. Fortaleza é uma cidade com uma extensa área territorial - 

314.930 km² - e percorrer todas as unidades de saúde/SER exigiu certo esforço da 

pesquisadora. Outro obstáculo decorreu da ausência das mães - sujeitos da 

pesquisa - do local de trabalho no momento da visita. Adicionamos aos entraves da 

pesquisa a transição no governo da Prefeitura de Fortaleza, que ocasionou 

mudanças na gestão do trabalho das SER, resultando na demora da coleta de 

informações para o estudo e no número reduzido de servidoras entrevistadas. 

Por ser uma pesquisa qualitativa, embora tenha representatividade de 

conteúdo, não é passível de generalizações devido ao enfoque em mulheres de 

perfil de renda elevado e do serviço público. 

A pesquisa fez emergir a temática do novo comportamento paterno 

quanto aos cuidados infantis nas falas das servidoras, mas não investigou o que os 

pais achavam do seu papel no cuidado dos filhos ou como faziam para enfrentar a 

paternidade e a relação com o trabalho. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Data:___/___/___ Nº da entrevista:________ Início: __________ 

Término:__________ 

Nome da participante: 

___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/____ Idade:____ Idade da criança: _______________ 

Grau de instrução: ____________________________________________________ 

Situação conjugal:________________________. Nº Filhos:________ Idades e sexo: 

___________________________________________________________________. 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Mora com quem? _____________________________________________________ 

Renda familiar:_______________________________________________________ 

Ocupação: _____________________________________. Cargo anterior ao 

parto:___________________________. Cargo atual:_________________________.  

Data de admissão no emprego público:____________________________________. 

Gestações que usufruiu da licença-maternidade de seis meses:________________. 

Turno que trabalhava antes do parto:______________________. Turno que trabalha 

atualmente: ___________________.  

 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

1. Fale-me como foi a convivência entre você e seu filho nos seis meses de licença 

maternidade. (Aprofunda sobre a alimentação, cuidados, relação com o 

companheiro etc.) 

2. Você poderia me relatar o que fez para cuidar de você, do seu filho e de sua casa 

nesse período de seis meses de licença? 

3. A senhora poderia me dizer como foi essa experiência de ter o seu filho e ficar 

afastada do seu trabalho por seis meses? 

4. Durante esses seis meses de licença, a senhora enfrentou obstáculos para cuidar 

do seu filho? 

5. Qual o significado de ter direito à licença-maternidade de seis meses e poder 

acompanhar o desenvolvimento do seu filho? 
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6. Como foi o retorno ao trabalho após a licença-maternidade? (Explorar o suporte 

dos empregadores; relação de vínculo mãe-filho-tristeza, medo, apreensão por não 

ter com quem deixar etc.) 

7. Que sugestões daria aos empregadores para favorecer cada vez mais o vínculo 

entre a mãe e o filho, antes e após o retorno ao trabalho? 
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APÊNDICE B - CRONOGRAMA 

 

2012 Revisão Qualificação 
Submissão 

ao Cep 

Coleta 
de 

Dados 

Análise 
de 

Dados 

Artigo 
1 

Defesa 
Artigo 

2 

Jul X        

Ago X        

Set X        

Out X        

Nov X        

Dez X        

2013 X        

Jan X        

Fev X        

Mar X  X      

Abr  X       

Mai   X X     

Jun   X X     

Jul    X     

Ago    X     

Set    X X    

Out    X X    

Nov     X    

Dez      X  X 

2014         

Jan         

Fev       X  

Mar        X 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezada Senhora, 

 

Eu, Ana Márcia Bustamante de Morais, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará, estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada Licença - Maternidade e 

Vivências de servidoras públicas do Município de Fortaleza no cuidado com os filhos 

menores de dois anos. 

Diante disso a convido para participar do estudo cujo objetivo é compreender as 

vivências maternas do período de licença-maternidade de servidoras públicas sobre 

os cuidados com os filhos. Caso aceite participar da pesquisa será entrevistada na 

visita que farei ao seu local de trabalho ou domicílio, de acordo com a sua 

disponibilidade. 

A entrevista será gravada e farei anotações para registrar comportamentos, atitudes, 

cuidados, expressões, gestos e reações que eu observar. As gravações e os 

registros serão disponibilizados para consulta a qualquer momento que quiser, a fim 

de esclarecer quaisquer dúvidas. Sua privacidade será garantida, pois não será 

identificada. Os dados coletados serão usados para a pesquisa, publicações em 

revistas científicas e congressos. Esse TCLE está impresso em duas vias - uma 

ficará em seu poder e a outra comigo. 

A participação neste estudo é voluntária e terá liberdade de decidir em aceitar ou 

não, assim como desistir da participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo 

de qualquer natureza. Deixo meu contato telefônico e endereço para mais 

esclarecimentos: Nome: Ana Márcia Bustamante de Morais. Instituição: Universidade 

Federal do Ceará. Endereço: Rua Barão de Aratanha, 1500, aptº 301/ José 

Bonifácio. Contato: 87165602/ 31013335. E-mail: anakranken@yahoo.com.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se 

disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação à sua participação 

no referido estudo por meio do telefone (85) 33668338. O endereço é rua Cel. 

Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. 

 

Certa de que posso contar com sua colaboração, desde já agradeço. 
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Fortaleza, ________ de ___________________________ de ________. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Ana Márcia Bustamante de Morais  
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APÊNDICE D - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Declaro que fui informada sobre a pesquisa: Licença - Maternidade e Vivências de 

servidoras públicas do Município de Fortaleza no cuidado com os filhos menores de 

um ano a ser realizada em Fortaleza – CE, pela enfermeira Ana Márcia Bustamante 

de Morais e estou ciente dos meus direitos. Informo que aceito de livre e espontânea 

vontade participar da pesquisa. 

 

 

Fortaleza,_____ de ________________de_____. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura ou digital da 

voluntária do estudo 

 

 

 

 

Ana Márcia Bustamante de Morais 

(Responsável pela pesquisa) 

(1ª via pesquisador; 2ª via participante) 
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APÊNDICE E - TERMO DE ANUÊNCIA 

 

Eu, Ana Márcia Bustamante de Morais, aluna do mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará, sob orientação da Profa. Dra. Márcia Maria Tavares Machado, da 

Universidade Federal do Ceará, nº de matrícula 342765, RG: 2000002151805, CPF: 

98267280391, solicito a permissão da secretaria municipal de saúde de Fortaleza – 

sistema municipal saúde escola, por meio da Sr.a Ana Paula C. Ramalho Brilhante, 

para o desenvolvimento da pesquisa - Licença - Maternidade e Vivências de 

servidoras públicas do Município de Fortaleza no cuidado com os filhos menores de 

um ano.  

 

 

Fortaleza,______ de _________________de______. 

 

 

 

______________________________________ 
Pesquisadora responsável 

Ana Márcia Bustamante de Morais 
 

 

______________________________________ 
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza 

Sistema Municipal de Saúde Escola 
Ana Paula C. Ramalho Brilhante 
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APÊNDICE F – Municípios que aprovaram a Lei 11.770 

 

 MUNICÍPIOS  UF 

01 Rio Branco  AC 

02 Joaquim Gomes AL 

03 
Presidente Figueiredo 
Manaus 

AM 

04 
Macapá - Projeto inclui aumento da licença-paternidade de 5 para 15 dias;  
Itaubal 

AP 

05 

Uáuá  
Salvador  
Muquém 
Santo Antônio de Jesus 

BA 

06 

Barbalha 
Brejo Santo 
Ipaumirim 
Salitre 
Guaiúba 
Ibiapina  
Itaiçaba  
Baturité 
Pentecoste 
Farias Brito  
Beberibe  
Maranguape  
Redenção 
General Sampaio 
Tamboril  
Aquiraz  
Nova Russas 
Varjota.  Lei Municipal Nº 0318/2006 
Pindoretama 
Ipu 
Sobral 
Ubajara 
Horizonte 
Maracanaú 
Solonópole 
Fortaleza 
Jaguaretama 
Reriutaba 
Orós 

CE 

07 

Ibiraçu 
São Mateus 
Serra  
Vitória.  Lei nº 6.587 e o Decreto nº 12.799  
Castelo  
Cariacica 
Conceição da Barra 
Vila Velha 
São Domingos do Norte 
Marechal Floriano 
Linhares 
Colatina 
Anchieta 
Viana 

ES 
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08 Goiânia GO 

09 
Alcântara 
São Luís 
Porto Nacional 

MA 

10 

Belo Horizonte 
Contagem  
Governador Valadares 
Mariana 
Juiz de Fora 
Uberlândia 
Vespasiano 
São José da Lapa 
Uberaba 

MG 

11 

Três Lagoas 
Campo Grande 
Caracol 
Jateí 
Anaurilância 
Batayporã 
Dois Irmãos do Buruti 
Fátima do Sul 
Jardim 
Aquidauana  
Naviraí 
Porto Murtinho 
Nova Andradina 
São Gabriel do Oeste 
Ribas do Rio Pardo  
Sonora  
Corumbá 

MS 

12 
Cuiabá  
Sinop 

MT 

13 Belém PA 

14 
João Pessoa  
Teixeira  

 

PB 

15 

Petrolina  
Salgueiro 
Pedra  
Recife  
Olinda  
Garanhuns  
Vitória do Santo Antão 

 

 

PE 

16 Teresina PI 

17 

Vitorino 
Paranaguá 
Curitiba  
Araucária 
Campo Mourão 
Arapoti  
Colombo 
Londrina 
Maringá 
Sarandi 
Piên 

PR 

18 
Volta Redonda 
Comendador Levy Gasparian 
Teresópolis 

RJ 
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Varre-Sai  
Resende 
Nova Iguaçu 
Campos dos Goytacazes 
Natal 
Mossoró 
Rio Grande do Norte 

19 
Porto Velho 
Ariquemes 

RO 

20 
Pacaraima 
Cantá 

RR 

21 

Venâncio Aires 
Canoas 
Caxias do Sul 
Novo Hamburgo 
São Leopoldo 
Porto Alegre 

RS 

22 

Blumenau 
Rodeio 
Massaranduba 
Siderópolís 
Joinville 

SC 

23 Aracaju SE 

24 

Piracicaba 
São Vicente 
Ubatuba 
Rio Claro 
Itaí 
Itupeva 
Ribeirão Preto  
Americana 
Franca 
Mongaguá 
São Bernardo do Campo  
Ribeirão Pires 
Guarujá  
Taubaté 
Lins 
Santos  
Itapecerica da Serra 
Cubatão 
São Paulo - Projeto inclui aumento da licença-paternidade de 5 para 15 dias 

SP 

25 Palmas TO 
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APÊNDICE G – Estados que aprovaram a Lei 11.770 

 

Alagoas (AL) 

Amazonas (AM)  

Amapá (AP). Projeto inclui aumento da licença-paternidade de 

5 para 15 dias; 

Bahia 

Ceará (CE) 

Espírito Santo (ES) 

Goiás (GO) 

Minas Gerais (MG) 

Mato Grosso (MT) 

Mato Grosso do Sul (MS) 

Pará (PA) 

Pernambuco (PE) Projeto inclui aumento da licença-

paternidade de 5 para 15 dias. 

Paraíba (PB)  

Paraná (PR) Projeto inclui mães adotantes 

Rio Grande do Norte (RN). Projeto inclui aumento da licença-

paternidade de 5 para 15 dias 

Piauí (PI) 

Rio de Janeiro (RJ)  

Rondônia (RO)  

Rio Grande do Sul (RS) 

Roraima (RR) 

São Paulo (SP)  

Sergipe (SE) 

Santa Catarina (SC). Projeto inclui servidores que adotarem 

crianças e licença-paternidade de 15 dias. 

Tocantins (TO) 
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APÊNDICE H – Orçamento 

 

Itens Unidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Transporte/mês 4 100 400 

Resmas para 
impressão 

4 17 68 

Cópias 
qualificação/defesa 

10 20 200 

Encadernação 10 4 40 

Páginas p/ Correção 
Gramatical 

200 3 600 

Gravador 1 300 300 

Tradução resumo  60 60 

Correção português + 
português 

  900 

Total 229 444 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

ANEXO A – Bairros por Secretarias Regionais de Fortaleza 

 

SER I (15): Alagadiço, Álvaro Weyne, Arraial Moura Brasil, Barra do Ceará, Carlito 
Pamplona, Cristo Redentor, Farias brito, Floresta, Jacarecanga, Jardim Guanabara, Jardim 
Iracema, Monte castelo, Pirambú, Villa Ellery e Vila Velha. 

SER II (21): Aldeota, Cais do Porto, Centro, Cidade 2000, Cocó, De Lourdes, Luciano 
Cavalcante, Dionísio Torres, Guararapes, Joaquim Távora, Manuel Dias Branco, Meireles, 
Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Salinas, São João do 
Tauapé, Varjota, Vicente Pinzon. 

SER III (16): Amadeo Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bela Vista, Bonsucesso, Dom 
Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Club, Padre Andrade, Parque Araxá, Parquelândia, 
Pici, Presidente Kennedy, Quintino Cunha e Rodolfo Teófilo. 

SER IV (20): Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Couto Fernandes, Damas, Demócrito 
Rocha, Dendê, Fátima, Gentilândia, Itaóca, Itaperi, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Pan-
Americano, Parangaba, Parreão, Serrinha, Vila Pery e Vila União. 

SER V (18): Bom Jardim, Canindezinho, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Conjunto Esperança, 
Genibau, Granja Lisboa, Granja Portugal, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Maraponga, Mondubim, 
Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito 
José Walter e Siqueira. 

SER VI (29): Aerolândia, Alto da Balança, Ancuri, Barroso, Cajazeiras, Cambeba, 
Castelão, Cidade dos Funcionários, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Dias Macedo, Edson 
Queiroz. Guajeru, Jangurussu, Jardim das Oliveiras. José de Alencar, Lagoa Redonda, 
Sapiranga, Mata Galinha, Messejana, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, 
Passaré, Paupina, Pedras, Sabiaguaba e São Bento. 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPECE 

 

 

 

 


