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RESUMO 

O presente artigo possui como objetivo retratar inserção da mãe trabalhadora no mercado de trabalho 

que tem sido crescente durante o passar dos anos, e com esse grande numero de mulheres 

trabalhando as empresas tem que se adaptar a possíveis gestações das funcionarias, assim tendo 

que criar condições não só para as colaboradoras e seus filhos, mas também para a própria empresa, 

para que as mesmas continuem a trabalhar após a licença maternidade, garantido a qualidade de 

vida de ambas as partes. Os conflitos entre o vínculo maternal e as responsabilidades profissionais, 

que por muitas vezes não se conseguem conciliar, tornado um dos principais motivos que as mães 

enfrentam ao retornarem ao trabalho. Através do setor de assistência social e RH das empresas, 

podemos analisar a possível decisão das mães ao voltarem a trabalhar apos a maternidade, e o que 

as empresas oferecem para as mães e para o bem da própria empresa neste processo de 

readaptação. A pesquisa busca identificar os sentimentos vivenciados por mães que volta ao 

trabalho, ao deixarem seus filhos e conseqüentemente tendo que a criança ter um desmame precoce, 

entender como esse sentimento influência essas mães para a volta ao trabalho, verificar se as 

empresas prestas algum tipo de ajuda ou assistência a essas mães, compreender o conceito da 

maternidade para as mulheres e levantar propostas das mães para a melhoria de suas condições no 

ambiente de trabalho com relação à necessidade de deixarem seus filhos durante o expediente. Este 

estudo justifica-se que o capital humano é um fator evidente na atualidade das organizações que 

importância de cada funcionário dentro delas faz a diferença e que se as organizações dão condições 

para as mães voltarem ao trabalho apos à maternidade. Pois a mulher da atualidade parece querer 

abraçar o mundo, estando cheia de obrigações e muitas das vezes cobrando de si mesma a 

perfeição do cuidado com os filhos e a vida profissional.  
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1..INTRODUÇÃO 

Como mãe e profissional que sou me interessou em realizar este estudo, que tem como 

objeto o cotidiano da mulher-trabalhadora, que em seu dia a dia convive com as 

ambivalências dos múltiplos papéis que desempenha. O  papel de mãe e funcionaria 

remunerada  é difícil, não só emocionalmente como também fisicamente tendo que conciliar 

os dois papeis sem prejudicar ambos . Equilibrar o tempo dedicado aos filhos e ao trabalho 

é um dos grandes desafios das mulheres na atualidade. Muitas têm receio de se 

ausentarem de seus empregos e serem prejudicadas, enquanto outras preferem abrir mão 

da vida profissional para ficarem um período mais longo com seus bebês. Em todos os 

casos, a hora de voltar ao trabalho exige uma adaptação tanto por parte das empresas, 

como também das mães e da rotina familiar. O vinculum entre mãe e bebê surge ainda na 

gestação, enquanto ele se desenvolve, e aumenta a cada dia após o nascimento. Por isso, é 

natural que aquelas mulheres que decidem voltar ao trabalho depois de terem um 

filho sofram com a separação e com o distanciamento do filho. E que por muitas as vezes 

atrapalha no desenvolvimento da criança pois, a mãe tem que fazer o desmame muito cedo, 

pois a amamentação e a fase mais importante no crescimento e desenvolvimento para a 

saúde do bebe. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Mães trabalhadoras 

 

No mundo de hoje, cada dia mais a mulher precisa trabalhar para ter um salário, para que a 

vida seja melhor para nós e nossa família. (Franca, 2010; Ferreira, 1972) afirma que mulher 

é uma pessoa do sexo feminino que, após determinada idade, se torna esposa e mãe. Ser 

mãe e profissional é assumir identidades múltiplas e contraditórias, construídas socialmente 

e em permanente processo de mudança (Franca, 2010; Hall, 2001; Louro, 1997).  Diferente 

de antigamente onde era o homem que trazia o sustento, hoje quase todas as mulheres 

estão na luta, muitas vezes criando seus filhos sozinhas ou complementando a renda da 

família para pagar comida, roupa, calçado, creche, educação, saúde. Lembra (Franca,2010; 

Giffin,1993, p. 8), agora ela necessita fazê-lo para reforçar a renda familiar, e em muitas 

situações, chefiar a família, assim sendo: 

 

[...] o custo maior dos filhos representa uma pressão para a entrada da mulher na força de 
trabalho, e ambos representam uma pressão para a limitação do número de filhos. A 
participação na força de trabalho gera uma nova DESIGUALDADE que é a dupla jornada, 
no público e no ar [...]. 
 



  Nas famílias das camadas populares, o trabalho feminino assume muito mais o sentido de 

um benefício para a família do que uma afirmação da individualidade ( Franca, 2010SARTI, 

2003). 

 A mãe trabalhadora remunerada, quer dar ao seu filho o melhor alimento, o contato físico, o 

carinho, o estímulo e a proteção contra doença, isso quer dizer sobre a amamentação 

materna.Apesar de todas estas vantagens, estudos revelam que a mulher contemporânea 

tende a amamentar cada vez menos (Almeida 1999; Souza, 1996). Tal tendência ao 

abandono da amamentação engendra o paradoxo do desmame, que traz consigo uma 

grande questão: por que as mães tendem a desmamar os seus filhos cada vez mais 

precocemente? A lógica imediatista impulsiona o raciocínio para respostas rápidas e diretas, 

que relacionem o hábito da amamentação ao novo papel social da mulher. Na verdade, o 

perfil do feminino e da família mudou, notavelmente, pois muitas família são chefiadas por 

mulheres. Em decorrência, houve um aumento expressivo da participação das mulheres no 

mercado de trabalho (Almeida 1999; Ribeiro, 1994).A mulher, cuja importância social 

relacionava-se predominantemente à sua capacidade de gerar força produtiva, passou a ser 

impelida a contribuir de maneira direta na composição da renda familiar e, assim, foi 

obrigada a assumir o ônus de uma tripla jornada: a de mãe, dona-de-casa e trabalhadora 

remunerada (Almeida, 1999; Giffin, 1994). Curiosamente, os estudos em que se buscou 

compreender o desmamem com base no que a mulher verbaliza, permitindo-se que ela 

manifeste sua verdadeira razão para o abandono da prática do aleitamento, o trabalho 

materno ocupa um lugar secundário entre as justificativas apresentadas. Assim, considerar 

a inserção da mulher no mercado de trabalho como o principal fator explicativo para o 

desmame. 

 

2.2 Direitos 

 

A licença e o salário‑maternidade são benefícios previstos no âmbito da seguridade social, 

integrantes da política pública de Previdência Social que se aplicam às gestantes e às mães 

trabalhadoras em razão da maternidade, independente da filiação biológica ou adotiva. 

Ocorre que o período de licença‑maternidade estabelecido em 120 dias, sem prejuízo do 

emprego e do salário.O direito a licença e salário-maternidade representam uma conquista 

histórica em benefício da mulher trabalhadora. Assegurado prioritariamente na Constituição 

Federal de 1988 e detalhado em outras leis ordinárias, sobretudo na CLT (Decreto- -lei n. 

5.452, de 1º de maio de 1943) e na Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei n. 8.213, de 24 

de julho de 1991). 

Alguns dos direitos garantidos para mães trabalhadoras: 

 

GESTANTE: pela Constituição Federal, fica proibida a demissão sem justa causa ou 

arbitrária da trabalhadora gestante, dando estabilidade no emprego desde a confirmação da 

gravidez até cinco meses após o parto. 



 

CRECHE OU BERÇÁRIO: os estabelecimentos em que trabalham pelo menos 30 mulheres 

com mais de 16 anos de idade deverão ter local apropriado onde seja permitido às 

empregadas deixar, sob vigilância e assistência, os seus filhos durante a amamentação. 

Ficam as empresas e os empregadores autorizados a adotar o sistema de reembolso-

creche, em substituição à exigência de creche no local de trabalho. 

A exigência também pode ser suprida por meio de creches distritais mantidas por convênios 

com a empresa ou com outras entidades públicas e privadas ou a cargo do SESI, do SESC 

e das entidades sindicais. 

 

PAUSAS PARA AMAMENTAR: para amamentar o filho, a mulher tem direito a dois 

descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, até o 6º mês de 

vida do bebê, além dos intervalos normais para repouso e alimentação. A mulher pode 

tentar um acordo com o seu chefe para flexibilizar o horário; assim, ela poderia juntar os 

dois intervalos de meia hora e entrar ou sair uma hora mais cedo ou mais tarde do trabalho. 

Quando a saúde do filho exigir, o período de 6 meses com as pausas para amamentar 

poderá ser ampliado, a critério do médico. 

 

LICENÇA-MATERNIDADE: a Constituição de 1988 garante para todas as mulheres 

trabalhadoras sob o regime CLT o direito a 120 dias de licença. 
 

2.3 Processo de Amamentação 

 

No Brasil, o período que uma mulher pode ficar afastada do trabalho depois do parto é de 

apenas quatro meses. A exceção fica por conta das funcionárias públicas - que têm direito a 

seis meses de recesso - e daquelas que trabalham em instituições participantes do 

programa Empresa Cidadã, que também garante esse tempo de afastamento. Assim que 

termina a licença-maternidade, a mãe que trabalha precisa ajustar sua rotina para continuar 

amamentando, mas sem deixar de lado o trabalho.  

A amamentação é uma parte fundamental do cuidado com o bebê, pois leite materno é o 

melhor alimento para a criança, além de proporcionar contato físico, carinho, estímulo e 

proteção contra doenças. Os benefícios à saúde da criança são os mais difundidos, por 



terem sido amplamente utilizados desde o início dos anos 80 em campanhas oficiais de 

promoção da amamentação (Almeida 1999, INAN, 1987, 1991; OMS, 1989). Vistas por este 

prisma, as vantagens oferecidas aos lactentes abrangem aspectos simultaneamente 

nutricionais, imunológicos, emocionais e fisiológicos.O elo comum que permite esta 

interligação, apontado por vários autores, consiste nas vantagens que a amamentação 

possibilita para a criança, a mulher, a família e o Estado (Almeida & Gomes, 1998). A 

adoção de politicas de promoções e apoio a amamentação é apresentada como uma 

estratégia supletiva de saúde pública cuja eficácia já foi comprovada em diferentes 

sociedades, com diferentes graus de complexidade e desenvolvimento (Almeida1999, 

Martins Filho 1984). 

As vantagens oferecidas pelo aleitamento materno, em seus múltiplos aspectos, 

representam uma unanimidade no meio científico. A superioridade do leite humano como 

alimento, agente protetor de infecções e modulador do crescimento do lactente, encontra-se 

amplamente descrita na literatura (Almeida 1999, OMS 1994). Igual destaque merecem os 

aspectos psicológicos que resultam da interação mãefilho: a criança, a mãe, a família, a 

sociedade e o Estado são amplamente beneficiados pela prática da amamentação natural 

(Almeida 1999, Araújo, 1997).Para que as mulheres trabalhadoras consigam seguir a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de 

amamentar por 2 anos ou mais, sendo exclusivamente no peito nos 6 primeiros meses, é 

fundamental que após a licença-maternidade elas tenham o apoio dos empregadores.  

 
3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizada foi à pesquisa qualitativa e estudo exploratório. De acordo com Gil 

(2008), o objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda 

pouco conhecido ou explorado. Assim, se constitui em um tipo de pesquisa muito específica, 

sendo comum assumir a forma de um estudo de caso. Nesse tipo de pesquisa, haverá 

sempre alguma obra ou entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com 

problemas semelhantes ou análise de exemplos análogos que podem estimular a 

compreensão. Para realização do trabalho usou se levantamento de dados: Através de 

entrevista com mães que trabalham em empresas de Toledo PR, pesquisas em livros 

específicos, internet, artigos e outras fontes confiáveis. 

Para pesquisa que foi utilizado questionário apresentado em forma de entrevista, onde os 

informantes colaboraram respondendo sua posição quanto ao objetivo das perguntas. 

Foram feitas perguntas abertas que deixam livre para escolher como quer responder. O 

objetivo do questionário foi de perguntas abertas e explora e identifica problemas e obtém 



informações que possam ser investigadas quantitativamente em uma pesquisa estruturada. 

Para uma pergunta de caráter mais exploratório, devem se utilizar pergunta aberta. 

(KOTLER, 2000) 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo apresenta os gráficos com as respostas das entrevistadas e análise geral da 

pesquisa. Tais perguntas estão relacionadas a situação que as mães passam para poder 

trabalhar sem afetar a amamentação e a criança  sem prejudicar seu trabalho, analisando 

ate os custos financeiros. Participaram deste estudo 20 mães que trabalham ou já 

trabalharam em empresas na cidade de Toledo PR, que responderam perguntas abertas 

através de questionários.   

 

Gráfico 1 - IDADE DAS MAES  

 

 

Neste gráfico e possível observar que as mães entrevistadas tem 60% entre 18 a 25 anos, e 

23% tem de 25 a 28 anos, 10% mães entre 28 a 38 anos e 7% das entrevistadas acima de 

38 anos. Observa se que grande parte das mães são muito jovens e estão começando no 

mercado de trabalho. 

 

Gráfico 2 - PERIODO DE AMAMENTACAO ENTRE 0 A 20 MESES 
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Este gráfico mostra que 61% das entrevistada amamentaram de 0 a 15 meses, e que 24% 

de 0 a 20 meses alegando que amamentaram porque o leite materno e o melhor remédio 

natural e a única alimentação que o bebe necessita, já os 13% que amamentaram dos 0 a 6 

meses alegaram que o desmame foi devido ao retorno ao trabalho que não conseguiam 

conciliar horários. Os 2% das entrevistadas alegaram que não amamentaram por motivos 

biológicos pois não tiveram produção de leite. 

Gráfico 3 - ONDE AS CRIANCAS FICAM DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO 
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O gráfico mostra que 43% das mães deixam seus filhos com parentes maioria com as avós, 

não foi especificado no gráfico, 23% sendo babas que as mães pagam 23% em creches 

particulares, relataram que pagam pois não conseguiram creches pública devido a falta de 

vagas, e 13% deixam em creches publica alegando dificuldade e demora para a vaga. 

Mesmo as mães tendo o direito do auxilio das creches publicas ou a empresas dar auxilio, a 

uma grande lista de espera para essas crianças que por muita das vezes as mães acabam 

deixando seu trabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os objetivo deste trabalho e mostrar que a mães trabalhadora vem ganhando espaço no 

mercado de trabalho a cada ano, mostrando que os vários papéis, que a mulher 

trabalhadora exerce, tornando cada vez mais importante para a sociedade na qual está 

inserida. Conforme mostrou o resultado da pesquisa às mulheres estão ocupando lugar de 

destaque e de igualdade diante dos homens em relação à representação da população 

economicamente ativa por muitas das vezes e a mulher que traz o sustendo da casa. Ela 

não é apenas vista como uma mulher que cuida dos afazeres domésticos ou dos filhos e 

esposo, elas estão exercendo dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, lutam para 

conquistar cada vez mais espaços, mesmo que o trabalho interfira, tenha que dar conta das 

responsabilidades com a família e filhos. Mostra que as empresas e órgãos públicos devem 

dar mais auxilio e benefícios para as mães que trabalham criando novas leis a tempo de 

amamentação suporte em creches para garantindo a qualidade de vida de nossas crianças. 
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