
UNIVERSIDADE DE S~O PAULO 

FACULDADE DE SAúDE PúBLICA 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EVOLUÇ~O DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

REFERENTES ÀS TRABALHADORAS LACTANTES - ESTUDO DE CASO 

Ellen Elizabeth 

HÃO PAULO 



UNIVERSIDADE DE S~O PAULO 

FACULDADE DE SAúDE PúBLICA 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EVOLUC~O DAS DISPOSICÕES LEGAIS 

REFERENTES ~S TRABALHADORAS LACTANTES - ESTUDO DE CASO 

Ellen Elizabeth Hard~ ~ w?> 
Tese de Doutorado apresentada ~ 

Faculdade de Sa~de P~blica da 

Universidade de Sio Paulo, 

Departamento de Nutri~~o, para 

obten~io do T(tulo de Doutor em 

Sa•.Ídf:~ P•.ibl i c:a. 

Clr' i E~n t ad cw : 

Prof. Or. Yaro Ribeiro 

SÃO PAUUI 

1.90B 



b Maria F~ e minha filha Viviana sem cujo estimulo eu nunca 

teria come~ado a fazer o doutorado e • Maria Josrl cuJa co

labora~io foi de valor inestim~vel. 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Varo Ribeiro Gandra por seu interesse, cri

ticas, estímulo e orienta~io. 

~equipe do CEHICAMP por sua colabora~io e est{mulo. Em 

especial~ Cdlla Regina Gialucca, Patr(cia Goodson, Silvana 

Aparecida Ferreira, Telma Rodrigues e Carlos Mora Rodriguez. 

A todo o pessoal das ind~strias e creches contactadas 

pela receptividade e informa~Ses valiosas. 

~s mulheres entrevistadas pela disposi~io de comparti

lharem suas experilnclas. 

~ minha fam(lia pela compreensio, estímulo e paciincia 

durante esse per{odo de trabalho que pareceu mais longo do 

que foi. Pela participaçio especial de minha filha Ellen Su

sana como entrevistadora. 



íNDICE 

1. INTRODUCÃj) ........................................ • • • • .. • • • • .. • • • • • .... • · ·" j. 

2. OBJETIVO ......................................................... 9 

3. AS LEIS TRABALHISTAS E O ALEITAMENTO MATERNO ••••••.•.•••• 10 

3.1 Antecedentes históricos •••••••••••••••••••••••••.•••• 10 

3.2 A Organiza~io Internacional do Trabalho •••••••••••••• 13 

3.3 A legislaçio protetora ao aleitamento materno em 

diversos países •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 

3.4 A legislaçio brasileira •• ; ••••••••••••••••••••••••••• 23 

3.5 Alteraç3es propostas~ legislaçio brasileira ••••••••• 36 

4. APLICAÇÃO DAS LEIS DE PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO NO 

BRASIL .. .. • .. • .. • • • • • • .. • • • • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. • • • • • .. • • • .. • .. • • • .. • 48 

4.1 Alguns exemplos da realidade brasileira •••••••••••••• 48 

4.2 Estudo de caso: uma avaliaçio do aleitamento materno 

entre mulheres trabalhadoras em inddstrias do munici-

pio de Campinas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 

4. ~!.. j. Mate r· i a 1 e Mé t od c, ............................................. " •• 53 

4.2.2 Resultados • • u • • • • • .. • .. " " .. • .. • .. • • .. • • .. " u " • .. • • .. u " .. • .. ó0 

~i. DISCUSS250 ............................................ " ................. ". 71 



5.1 A OIT e o aleitamento materno ••••••••••••••••••••••• 71 

5.2 A legisla~io brasileira ••••••••••••••••••••••••••••• 72 

5.3 As altera~3es propostas~ legisla~io brasileira ••••• 78 

5.4 O estudo de caso e a aplica~io das leis de 

prote~io ao aleitamento materno •••••••••••••••.••••• 82 

6. CONCLUSÕES • • .. • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. .. • • • .. • .. • • • • .. • • • • f~~=; 

7. SUGESTÕES 11 " " ......... " •• " 11 N ........ " ............... u ........ " ... " .. ti $1 .. " ... H • 87 

8. REFERiNCIAS BIBLIOGR~FICAS ••••••••••••••••••••••••••••••• 89 

QUADROS E TABELAS 

ANEXOS 



ÍNDICE DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1: Disposi~Ses legais relacionadas ao aleitamento 

materno, em vigor antes de 1919. 

Quadro 2: Recursos legais, em diferentes países, para o 

cuidado e amamenta~~o dos bebis das mulheres que 

desenvolvem trabalho remunerado. 

Tabela 1: Dist~lbui~~o dos países confo~me tenham ou nio 

disposi~ões legais sobre amamenta~ão e trabalho 

da mulher. 

Tabela 2: Distribui~io dos países com disposi~Ses legais 

sobre amamenta~ão e trabalho da mulher segundo o 

conte~do da legisla~io. 

Tabela 3: Distribui,ão dos países conforme tenham ou nio 

disposições legais sobre o cuidado dos filhos de 

mulheres trabalhadoras. 

Tabela 4: Distrlbui~io dos países com disposi~Ses legais 

sobre o cuidado dos fili10S de mulheres trabalha

doras segundo o conte~do da legisla~io. 



Tabelas: Produtos fabricados pelas lnd~strias estudadas. 

Tabela 6: Dlstribui~io das lnd~strlas estudadas segundo n~-

mero total de trabalhadoras com 16 ou mais anos 

de Idade, trabalhadoras com idade entre 16 e 40 

anos, n~mero de vagas nas creche segundo a lei e 

realmente conveniadas. 

Tabela 7: Distribui~io das mulheres segundo algumas carac-

teristicas sócio-demogr~flcas. 

Tabela 8: Distrlbui~io das mulheres segundo algumas 

vari~veis relacionadas com seu trabalho. 

Tabela 9: Distribul~io das crian~as inclu{das no estudo 

segundo Idade por ocaslio do retorno da M ma e ao 

trabalho. 

Tabela 10: Distribui,io das mulheres segundo tenham amamen-

tado cu nio e as raz8es pelas quais amamentaram. 

Tabela 11: As mulheres e a creche. 



Tabela 12: Amamenta~io durante a Jornada de trabalho. 

Tabela 13: Oistribui~io das crian~as cujas mies voltaram a 

trabalhar, segundo sua idade no retorno da mie ao 

trabalho e Idade quando mamaram no peito pela 

~ltima vez. 

Tabela 14: Distribui,So das crian,as segundo sua idade no 

retorno da mie ao trabalho e se continuaram a ser 

amamentadas depois disto. 

Tabela 15: Raz8es pelas quais as mulheres que voltaram a 

trabalhar 

estudo. 

inclu(da no 

Tabela 16: Dificuldades que a mulher que trabalha fora tem 

para amamentar. 

Tabela 17: RazSes pelas quais a mulher colocaria seu filho 

na creche da ind~stria, no mesmo local de 

trabalho. 



ANEXOS 

Anexo 1: Qu~stlon,rlo aplicado ~s inddstrlas. 

Anexo 2: Questlon,rio aplicado ~s trabalhadoras. 

Anexo 3: Question,rio aplicado ~s creches. 



RESUMO 

Este trabalho dlscut~ a leglsla;io brasileira que atual

mente garante • mulher trabalhadora o direito de amamentar 

seus filhos, e sua apllca;io no cotidiano de patrSes e tra

balhadoras. Procedeu-se a uma revisio da legislaçio interna

cional e nacional e de seus antecedentes histd~icos. Para 

ilustrar a aplica~io das leis brasileiras foi feito um estu

do de caso em que se levantaram informa,Ses de t~abalhado-

ras, empregadores e creches conveniadas, que permitiram 

identificar algumas das barreiras que enfrentam as trabalha

doras qu~ querem amamentar. A discussic da leglslaçio brasi

leira leva a concluir por sua amblguidade e inadequa,io em 

relaçio ~quele que seria seu obJetivo prec(puo: garantir que 

as trabalhadoras possam amamentar seus filhos ~nquanto tra

balham. Entretanto, apesar das deficilncias legais, as mu

lheres ainda se propSem a amamentar e algumas o conseguem, 

mesmo qu~ por pouco tempo, confo~me verificado no estudo de 

caso. 



SUMMARY 

Current Brazilian legislation that guarantees an ernplo~

ed woman's right to breastfeed her children, and the dail~ 

appl icat ion of this legislation is discussed. International 

and national legislation as well as its histarical back

ground are reviewed. To ilustrate the application of Brazil

ian laws a case stud~ was carried out. Female emplo~ees, 

emplo~ers and da~ care center personnel were interviewed. 

This data allowed the identification af some barriers faced 

b~ wornen who want to breastfeed. The anal~sis of Brazilian 

laws shows their ambiguit~ and unsuitabilit~ as a mode to 

guarantee that empla~ed women ma~ nurse their babies during 

working hours. Nevertheless, is spite of the legal deficien

cies, wornen are interested in breastfeeding and some manage 

to do so, even during a shart time, as shown in the case 

stud~. 



INTROOUC~O 

O fen8meno da reprodu~~o cumpre uma fun~io bioldgica e 

social que garante a sobrevlvincla da esp~cle. Individual

mente, o exerc(cio da reprodu~io ~um direito inerente ao 

ser humano (70). Para a mulher, o papel de mie, determinado 

bioldgica e culturalmente, ~parte fundamental da vida mes

mo porque, em nossa sociedade, as mulheres nio apenas geram 

as crian~as mastim tamb~m responsabilidade quase total pelo 

seu cuidado <103). 

A mie e a crian~a representam uma unidade bioldgico-hu

mana bisica. Ao longo da histdria do homem a sobrevivlncia 

do rec~m-nascido sempre tem dependido de um contato prdximo 

e cont{nuc com a mie. Esse contato inclui a amamenta~io para 

nutrir o bebi e protegi-lo contra infec~6es, bem como para 

fortalecer o elo mie-filho, de grande importincia no desen

volvimento emocional da crian~a (70). 

A qualidade da reprodu~io interessa • sociedade: criar 

adequadamente as crian~as ~um investimento nas geraç6es fu

turas. Apesar de tal interesse, o fato da responsabilidade 

de bem criar as crian~as recair quase que totalmente sobre a 

mulher tem feito com que ela seja vista como uma for~a infe

rior de trabalho, pelas limita~6es que isso lhe imp3e. En

tretanto, como cumpr.idora de uma fun~io social a reprodu~io 
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deveria estar totalmente integrada~ vida p~blica enio ser 

vista corno urna parte mal definida, separada e particular do 

mundo feminino. O novo movimento feminista, que surgiu no 

decorrer dos anos 70, tem pleiteado que o papel reprodutivo 

da mulher deixe de ser considerado um assunto privativo do 

casal e que seja aceita a fun~io social da reprodu,io (55). 

Consequentemente, a sociedade deve dar apoio adequado ~ mu-

lher que esteja cumprindo essa funçio <11>. 

Na Declaraçlo sobre Alimentaçio de Bebls e Crianças Pe-
' 

quenas de 1979, a OMS/UNICEF apontam que o aleitamento ma-

terno • parte integral do processo reprodutivo, uma base 

bio16gica e emocional ~nica para o desenvolvimento da crian-

ça, bem como a forma ideal e natural de alimentar os bebis 

(94). 

Nos ~ltimos anos o aleitamento materno tem recebido mui-

ta aten~io científica positiva (6, 7, 9, 52>. Diversos estu-

dos tim documentado as vantagens do leite materno e da ama-

menta,io, tanto para a mie quanto para o bebi, tais como 

prote,io imuno16gica contra infec,Bes e importantes funçBes 

hormonais, comportamentais e nutricionais (10, 21, 42, 49, 

50, 51, 83, 88>. A Organizaçio Mundial da Sa~de, bem como 

outras institui,Bes internacionais e nacionais tem divulgado 

o apoio oficial ao aleitamento materno (1, 2, 3, 47, 65, 66, 

67, 68, 69, 75, 106, 107, 108). 
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Os estudos antropo16gicos confirmam o fato de que ainda 

que o aleitamento materno seJa uma fun~io biol6gica, os mo

delos atrav~s dos quais ~aprendido e manifestado sio de 

origem social, de sorte que para ser bem sucedida nessa pr~

t ica a mulher necessita do apoio da sociedade (13, 80, 81, 

104). 

As evidincias mostram que o. estímulo de suc~io tem a 

maior importincla no estabelecimento e manutençio da produ

~~o de uma quantidade adequada de leite <89). A quantidade 

de leite produzida depende da suc~io vigorosa dos seios pela 

crlan~a e do esvaziamento destes em intervalos frequentes 

<79, 82). Multas vezes o estímulo de sut~io ~limitado pela 

separa,io mie/filho J~ na maternidade, bem como pela amamen

ta~io em horirios fixos, pela limita~io da duraçio da mamada 

e por nio se dar os dois seios em cada mamada. O estímulo de 

sucçio também pode ser reduzido pelo fornecimento de substi

tutos do leite materno <90, 101). 

A disponibilidade de leite em qualquer momento depende 

do reflexo de eje~io - um mecanismo psicobio16gico- total

mente diferente da produ~io. O reflexo de eJeçio pode ser 

descrito como uma expulsio ativa do leite do seio, em res

posta ao est(mulo do mamilo por suc~io ou ordenha. Para o 
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l~ite fluir, a mi~ necessita ao mesmo tempo ser estimulada 

(pela suc~io da crian~a) e estar relaxada, confiante e que

rer amamentar. O reflexo pode ser bloqueado facilmente pelo 

medo do fracasso, cansa~o, frustra~io, recato ou qualquer 

outro fator emocional ou psicológico <78, 79, 101). 

O maior benefício da amamenta~io pode ser observado no 

decorrer dos dois ou tr~s meses ap6s o nascimento, quando o 

leite materno~ geralmente suficiente como ~nico alimento e 

suas propriedades anti-infecciosas~ características higii

nicas reduzem o risco de infec~io (95). A prote~io fornecida 

~ crian~a pelo leite materno d maior quando o aleitamento i 

exclusivo e por um período de pelo menos seis meses <22, 

23). 

A amamenta~io satisfatória, exclusiva ou mista, exige 

contato físico regular e frequente entre a mie e o bebi (8). 

Os tris primeiros meses pÓs-parto representam o tempo mínimo 

durante o qual deve existir esse contato, por raz3es de in

tera~io emocional e para manter um aleitamento materno sa-

tisfat6rio. Dos quatro aos seis meses d necess~rio que a mie 

tenha o maior acesso poss(vel ~ crian~a, para assegurar a 

continua~io da amamenta~io (70). 
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A crescente urbaniza~~o, decorrente da Revolu~io Indus-

trial, tem aumentado as possibilidades da mulher substituir 

o trabalho dom~stico e/ou agrícola por um emprego assalaria-

do, longe de casa. Um dos resultados deste processo tem sido 

o conflito entre seu papel familiar-bio16gico de reprodu,io 

e seu papel de trabalhadora fora do lar (70). 

As condiç6es de trabalho das mulheres tornam praticamen-

te impossível o aleitamento exclusivo apds a licen'a de ma-

ternidade e dificultam muito o aleitamento misto por qual-

quer per{odo de tempo. Essas condi,Ses incluem trabalhar fo-

ra do lar, horirio fixo (geralmente oito horas> e muitas ve-

zes uma viagem longa para ir e voltar ao servi'o (8). 

Todas as sociedades estio vitalmente interessadas na re-

lho da mulher nos pa{ses industrializados sio, geralmente, 

incompatíveis com as exigincias da reprodu,io. E uma vez 

que o período reprodutivo da mulher coincide com o período 

em que~ mais produtiva no trabalho, ela tem enfrentado o 

problema de como cumprir ambas as tarefas ao mesmo tempo. 

Politicamente talvez seja mais f'cil para a sociedade produ-

zir ou importar substitutos do leite materno, deixando que 

as mies paguem par eles, do que introduzir leis que possam 



Incomodar aos empregad6res, e cujo custo deva ser pago por 

todos. Como devem trabalhar em condi~Ses semelhantes •• dos 

homens, as mulheres geram e amamentam <ou nio amamentam) 

seus filhos "discretamente" para nio molestar seus patrSes e 

colegas (55). 

Com a Revolu~io Industrial a utilizaçio de alimentaçio 

artificial e de amas-de-leite passaram a ser muito comuns. 

As mies pobres, que trabalhavam em ind~strias, tinham que 

encontrar uma forma de alimentar seus filhos. As mies das 

classes mais altas, em geral, nio queriam amamentar e utili

zavam amas-de-leite (45, 106). 

Na primeira fase da Revolu~io Industrial a procura de 

mio-de-obra era multo grande Ji que o aumento da produtivi

dade nio acontecia, a despeito da introdu~io de maquinaria, 

senio pelo aumento das horas de trabalho e de um maior n~me

ro de trabalhadores empregados. Como nio se fazia necessiria 

qualquer qualifica,io especial para o trabalho (ao contri

rio do que ocorria anteriormente • Revolu~io Industrial), o 

aprendizado era r~pido e interessava baratear os custos da 

produ~io, começou-se, entio, a contratar grande quantidade 

de mulheres e crianças, sobretudo na ind~stria tixtill delas 

se exigia um trabalho an.logo ao dos homens por um salirio 

inferior (43). 
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Os autores que escrevem sobre o trabalho nesse per{odo 

hist6rlco, at~ a Primeira Guerra Mundial, evidenciam as p~s

simas condi~Ses em que os trabalhadores viviam e trabalha

vam, principalmente a situa~~o ultraJante de mulheres e 

crian,as (43, 71, 90, 97, 102>. 

Pode-se Imaginar que, se para os homens as dificuldades 

eram muitas~ para as mulheres trabalhadoras acrescentava-se 

o problema de como cuidar de seus filhos pequenos. Como ali

mentar um rec~m-nascldo se a Jornada de trabalho ultrapassa

va 12 horas? Nos Estados Unidos, aproximadamente em 1890, 

uma mulher que trabalhava em uma ind~stria tixtil contava 

que seu chefe era muito bom porque a deixava levar seu bebi 

de tris dias de idade ao servi~o; ela o colocava em uma cai

xa ao lado do tear e o amamentava quando chorava (99). Em 

f~bricas brasileiras, no Inicio do s~culo 20, as gr~vidas 

trabalhavam at~ o dia do nascimento da crlan~a; aquelas que 

ficavam alguns dias em casa, quando voltavam ao trabalho le

vavam o filho, colocando-o em um caixote ao p~ das miquinas 

<91>. Em Sio Paulo, Ji em 1911, o Departamento Estadual do 

Trabalho fez um levantamento e constatou que a Jornada de 

trabalho m~dia era de 12 horas e meia <17>. 

Diante dessas condi,Ses n~o ~ de estranhar que, ao t~r-

7 



mino da Primeira Guerra Mundial, os pa(ses que assinaram o 

Tratado de Versalles se preocupassem , em tomar providincias 

no sentido de minorar a sltua,&o degradante em que viviam os 

trabalhadores. Foi nesse contexto que surgiu a Organiza~io 

Internacional do Trabalho <OIT) em 1919. 

Uma das preocupa;3es da primeira Conferincia da OIT foi 

justamente regulamentar o trabalho da mulher, principalmente 

no que tange ao per(odo antes e depois do parto. 
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2. OBJETIVO 

Este trabalho obJetiva investigar os antecedentes da le

gisla~io que atualmente garante ~mulher trabalhadora no 

Brasil o direito de amamentar seus filhos, e a sua aplica~io 

pr,tica no dia a dia das lnddstrias e das trabalhadoras. 

Tendo em vista estes obJetivos, proceder-se-~ a um le

vantamento hist6rico da evolu~io da legisla~io que trata do 

aleitamento materno a partir da primeira conferincia da OIT 

em 1919. Atrav•s de um estudo de caso procurar-se-' ilus-

trar a aplica~io dessas leis no Brasil e detectar a sua in

flulncia sobre a pr,tica do aleitamento materno entre as mu

lheres trabalhadoras em ind~strias. 
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3. AS LEIS TRABALHISTAS E O ALEITAMENTO MATERNO 

As leis criadas para a prote~io e a preserva~io do ato 

de amamentar tlm se preocupado em resguardar a for~a de tra

balho feminina. Nio se verifica qualquer preocupa~io com as 

necessidades da crian~a. 

As informa~Ses que se seguem visam mostrar esta sltua

~io: seria apresentados dados acerca da legisla~io que pro

tege a lactante, informa~Ses relativas ao organismo interna

cional responsável pela orienta~io das leis trabalhistas e 

as legisla~Ses sobre amamenta~io e cuidado de lactentes em 

diversos pa{ses. A leglsla~io brasileira, Juntamente com 

propostas de altera~io (que nio chegaram a ser aprovadas) 

tamb~m será apresentada a seguir. 

3.1 Antecedentes hist6ricos 

Historicamente, o surgimento da OIT resultou das ld~ias 

sociais desenvolvidas a partir do s~culo XIX at~ o final da 

Primeira Guerra Mundial. A Revolu~io Industrial trouxe con

sigo, al~m de aspectos positivos para o desenvolvimento eco

n&mico, sérias preocupa~Ses sociais; as condi~Ses de traba-
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lho e de vida dos oper,rios eram vistas como lntoler,vels 

para um ndmero cada vez maior de pensadores e tamb~m de in-

dustriais <64). 

As pessoas que viam a urgente necessidade de se tomar 

providlncias para mudar essa situa,~o logo perceberam tamb~m 

que havia uma condi,io essencial para isto: quaisquer que 

fossem as medidas adotadas, teriam que estar sob a forma de 

acordos Internacionais, para que nenhum pa{s ficasse em 

desvantagem em rela,io aos outros por ter os custos de sua 

produ,io aumentados (64, 77). 

Em fun,io dessas preocupa,Ses, o primeiro resultado con-

ereto foi uma conferlncia diplomitica realizada em Berlim, 

em 1890. S6 estiveram representados 14 pa(ses que, apesar 

de dispostos, nio firmaram nenhum compromisso <64>. 

Houve outra conferlncia internacional em 1897, na cidade 

de Bruxelas. De li saiu uma resolu,io no sentido de se criar 

uma organiza,~o Internacional para proteger o trabalho. Po-

r~m. foi somente em 1900, em Paris, que foi criada a Asso-

cia,io Internacional para a Prote,~o Legal dos Trabalhadores 

com sede em Basil,lal ela foi Incumbida de traduzir e publi-

car a leglsla,io social dos diversos países conforme entras-

se em vigor (64). 

i i 
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A Associa~~o Internacional para a Prote,io Legal dos 

Trabalhadores convocou uma nova conferincia, realizada em 

Berna em 1906; meu obJetivo, que foi alcan,ado, era estudar 

a ado,~6 de dois convinios internacionais: um deles visava a 

redu~io do uso de f6sforo branco e o outro proibia o traba-

lho noturno de mulheres na inddstria, exceto em pequenas em-

presas. A partir desses convinios, outros foram colocados em 

pauta. Pordm, com a deflagra~io da guerra os trabalhos foram 

suspensos <64). 

Na Conferincia de Paz, em Versailles, que marcou o fim 

da Primeira Guerra Mundial, comp8s-se uma Comiss~o sobre Le-

gisla,io Internacional do Trabalho. A Comissio foi o resul-

tado da tese defendida por Leon Jouhaux, presidente da Con-

federa~io Geral dos Trabalhadores da Fran~a, e Samuel Grom-

pers, presidente da American Federation of Labour, dos Esta-

dos Unidos. Jouhaux e Grompers argumentavam que a maioria 

dos soldados que estavam na guerra eram trabalhadores convo-

cados para as for~as armadas; consequentemente, era Justo e 

Desta Comissio surgiu a proposta de cria~io da OIT, cuJa 

primeira Conferincia realizou-se em Washington <EUA> em ou-

tubro de 1919 <84, 99>. 



3.2 A Organiza~ão Internacional do Trabalho 

A OIT foi criada em 1919 como uma institui~io aut8noma, 

associada~ Liga das Na~6es; em 1946 passou a vincular-se ~ 

Organizaçio das Na~6es Unidas. A OIT ~ uma pessoa jurídica 

de direito p~bllco Internacional, composta de Estados, em 

cujas assembl~ias gerais as decis6es sio tomadas pelo voto 

de representantes de governos, de trabalhadores e de empre

gadores (84, 91, 99). 

Os objetivos da OIT sio de car~ter social, econ&mico, 

político e t~cnico. Ela pretende universalizar a justl~a, 

equilibrar o 8nus da prote~io i6cia1, eliminar a misdria e 

fornecer os instrumentos para que os sistemas de proteçio ao 

trabalho sejam aperfei~oados (99). 

Em suas sess6es anuais, a OIT formula convenç3es e reco

menda~3es. Depois que um país ratifica uma conven~ão, deve 

informar ~ OIT sobre as medidas tomadas para coloc~-la em 

pr~t ica. Uma recomendação, por~m, nio precisa ser ratifica

da, representando apenas uma diretriz de conduta para os 

países. As conven~3es e recomenda~3es adotadas comp3em o C6-

digo Internacional do Trabalho (91). 
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O Comiti Organizador da primeira Conferincia enviou, em 

maio de 1919, aos governos dos pa(ses participantes, cópia 

da agenda e um question~rio cujo Item 3 continha perguntas 

referentes ao emprego de mulheres <84). 

Com rela~io ao trabalho das mulheres antes e ap6s o par

to, o Comitl solicitou informa,Ses sobre a lei e a pr~tica 

naquele momento, bem como sobre propostas legais que esta

riam sob considera~~o naqueles pa(ses. 

As primeiras quest5es foram: Quais as restri~Ses legais 

ou administrativas ao trabalho da mulher antes e depois do· 

parto? A que tipo de empregos aplicavam-se essas restri~Ses? 

Como era determinado o período a ser abrangido pelas restri

,ses em cada caso individual? Ao mesmo tempo, o Comiti per

guntou se era tomada alguma medida para o cuidado e manuten

'~o da mie e do bebi durante o período de restri,Ses. Soli

citou todos os detalhes sobre essas medidas, incluindo sua 

natureza e a origem do dinheiro pago •s mulheres durante es

se per(odo. 

As respostas aos question~rios foram analisadas e apre

sentadas • Conferincia como parte do Relatório III. Este Re

latório aponta que as leis existentes nos pa{ses que respon-

14 



deram ao question,rlo tinham dois obJetivos. Primeiro, pro

teger a sa~de da m~e e da crian,a, assegurando um descanso 

apropriado • mulher um pouco antes e após o parto. Segundo, 

assegurar a sa~de da crian~a depois que a mulher voltasse ao 

trabalho, exigindo que os empregadores dessem oportunidades 

~s mulheres para amamentarem seus filhos <84>. 

Na Argentina, Fran~a, It,lia, Noruega, Espanha e Su~cia, 

as m~es deviam ter tempo, durante a Jornada de trabilho para 

amamentarem seus filhos" Uma lei, com uma cla~sula no mesmo 

sentido, estava sendo discutida pela legislatura da Holanda. 

Dinamarca, It,lia, Portugual e Fran~a determinavam a exis

t@ncia de um local para amamenta~~o em algumas firmas. Na 

Noruega, as mulheres mais pobres recebiam um subsídio duran

te as seis semanas anteriores ao parto e os seis meses se

guintes ao nascimento da crian~a, desde que estivessem ama

mentando <84). 

Os dados apresentados no Quadro 1 mostram que alguns 

pa(ses J' estipulavam em sua legisla~lo o tempo de que a mie 

podia dispor para amamentar seu filho durante a Jornada de 

trabalho. Na capital da Argentina a mie tinha 15 minutos de 

duas em duas horas. Na Fran~a, duas meias horas por dia, re

duzidas para dois intervalos de 20 minutos quando havia lo

cal para amamentar na própria firma. Na Espanha as mulheres 
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tambdm tinham duas meias horas para dar de mamar. Na It~lia 

a mulher dispunha de pelo menos uma hora, que era reduzida 

para meia hora se houvesse local para amamentar na própria 

firma. As mulheres Italianas que trabalhavam na cultura de 

arroz tinham pelo menos meia hora para dar o seio ao seu fi-

lho (84>. 

Durante sua primeira Confer&ncla a OIT estabeleceu a 

Conven~io 3, referente ao trabalho de mulheres antes e após 

o parto. A Conven~io 3 era concernente apenas ~s mulheres 

que trabalhavam na ind~stria e no com~rcio. Com relaçio ~ 

amamenta~io, apontava no item 3<d> que uma mulher "em qual

quer caso, se estiver amamentando seu filho, ter~ direito a 

meia hora duas vezes por dia durante seu período de trabalho 

para fazi-Io" <56). 

Considerando que o relatório do Comit& Organizador da 

Confer&ncia e o relatório da Comissio sobre o Trabalho da 

Mulher nio forneceram detalhes sobre como foi definido o 

tempo que as mies teriam para amamentar durante o trabalho, 

parece que o assunto nio foi discutido e o artigo 3Cd) foi 

formulado com base nas normas Ji existentes em alguns pa{ses 

(Quadro i). 
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A Conven~~o 3 n~o faz refer~ncla a local para amamenta

~~o ou para guarda das crlan~as, nem ao fato dos intervalos 

serem remunerados. Entretanto, a quest~o do local J~ havia 

sido considerada na Dinamarca, Fran~a, It~lia e ~ortugual. 

Apenas It~lia e Espanha especificavam que o tempo usado pa

ra amamenta~io nio deveria ser mubtra(do das horas trabalha

das (Quadro 1>. 

A Comiss~o sobre o Trabalho da Mulher, que havia prepa

rado o rascunho dessa Conven~~o, relatou que uma minoria de 

seus membros op8s forte resist€ncia ao item 3(d), conside

rando que representava um retrocesso na legisla~io indus

trial (57). 

O aleitamento materno tamb~m d assunto da Conven~io 103, 

revista em 1952, que concerne nio s6 •s mulheres que traba

lham no comdrcio e na ind~stria, mas tamb~m ~quelas traba

lhadoras em atividades n~o industriais ou na agricultura, 

bem como ~s que desenvolvem trabalho remunerado em casa. En

tretanto, a pr6pria Conven~~o 103 previ em seu artigo VII, 

par~grafo primeiro, a possibilidade dos pa(ses membros da 

OIT, ao ratificarem a Conven~io, fazl-lo com restri~3es a 

alguns tipos de trabalho: ·a) a certas categorias de traba

lhos n~o industriais; b> a trabalhos executados em empresas 

agr(colas outras que nio planta~6es; c> ao trabalho domdsti-
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co assalariado ef€tuado em casas particulares; d) ~s mulhe

res assalariadas trabalhando em domicilio; e> ~s emp~esas de 

transporte marítimo de pessoas ou mercadorias" (58). 

O artigo V da Conven,~o 103 determina que: "Se uma mu

lher estiver amamentando seu filho ter' direito a interrom

per seu trabalho com este fim na ocasiio ou ocasi3es estabe

lecidas por leis ou regulamentos nacionais". Ao mesmo tempo, 

indica que as interrup,3es do trabalho com o objetivo de 

amamentar ser~o contadas como horas trabalhadas, e remunera

das como tais <58). 

A Conven,io 103 ~ completada pela Recomendaçio 95, de 

1952, que no seu item 3 refere-se ~s facilidades que devem 

ser dadas ~s mulheres que amamentam seus filhos. Em primeiro 

o lugar, determina que, quando poss(vel, os Intervalos para 

amamentar deveriam se estender por um per(odo total de pelo 

menos uma hora e meia durante a jornada de trabalho, e que a 

frequincia e duraçio dos intervalos poderiam ser alteradas 

mediante apresenta,io de atestado mddico <59). 

Em segundo lugar, indica que deveriam ser providenciadas 

facilidades para a amamenta,io, de preferincia fora do local 

de trabalho das mulheres. Quando possível, essas facilidades 

deveriam ser financiadas, ou pelo menos subsidiadas, pela 

comunidade ou pelo seguro social obrigat6rio <59). 
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A Rec:omenclaç:ão 9ei 
:;•. 

Indica tamb~m que o equipamento e 

condiç:6es hlgiinic:as de amamentaç:io, bem como o n~mero e 

qualific:a~ão elo pessoal trabalhando nos locais destinados ao 

aleitamento, deveriam atender.normas adequadas, aprovadas e 

supervisionadas pelas autoridades competentes (59). 

Finalmente, a Recomendaç:~o 95 estipula que o trabalho 

noturno e as horas extras deveriam •er proibidas para as mu-

lheres que estivessem amamentando, e as horas de trabalhe 

deveriam ser planejadas de maneira a oferecer per(odos de 

desc:ansc1 c\clequadc1s. lodo trabalho prejud i c: I al à sar1d<;: da mu--

lher ou de seu filho deveria ser proibido, pelo menos at~ o 

terceiro ruis p6s-parto, e por mais tempo para as mulheres 

que estivessem amamentando (59>. 

3.3 A legisla~io protetora ao aleitamento materno em diver-

sos países. 

O Quadro 2 apresenta informaç:Ses a respeito dos recursos 

legais para o cuidado e amamentaç:io dos bebis das mulheres 

que desenvolvem trabalho remunerado, em 134 pa(ses diferen-

tes, divididos em cinco regi6es: Amdrica, ~fric:a, Oriente 

M~dio*, ~sia e Europa. Este Quadro foi montado ~om base em 
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informa~6es levantadas em diversas fontes. Quando houve con

tradl~io entre elas foi dada prioridade aos dados registra

dos nos documentos mais recentes da OIT <4, 5, 6, 54, 60, 

61, 62, 63, 72, 91, 96, 105). 

A legisla~io da 'ustria se sobressai, nio s6 pelo tempo 

de dura~io dos Intervalos, mas principalmente porque deter

mina a concessio de Intervalos remunerados tamb~m para tra

balhadoras agr{colas. Al~m dela, somente a S(ria inclui ~s

sas trabalhadoras nesse beneficio, mas fixa a idade-limite 

do bebi para a concessio de intervalos remunerados em 6 me

ses, enquanto para outras trabalhadoras essa idade ~ de 18 

meses. 

Sio apenas oito os pa(ses a respeito dos quais se sabe 

que o governo tem um sistema bem desenvolvido para o cuidado 

de bebls e crian~as em idade pr~-escolar: Israel, Dinamarca, 

Finlindia, Noruega, Po18nia, Rominla, Sudcia e URSS. 

As características do local de amamenta~io ou da creche, 

bem como a quallfica~io do pessoal que neles trabalha, sio 

*Foram inclu{dos os pa{ses do Oriente M~dio e cinco do Nor

te da ~frica. 
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Chile e Turquia. 

As Tabelas 1 e 2 mostram as tabu1a~3es dos recursos le

gais para amamenta~io. No total, 88 <66%) dos 134 pa(ses es

\:,ld"at\n<:~ U~"' (~\s\)O'ii~\~+~:,es leg-a\s re.h~ren~.es ao ale.\ta\\\12n'tQ \\\a-.. 

terno. A porcentagem de paÍses da Am~rica, ~frica e Europa 

que tam estas disposi~Ses ~ semelhante <70%, 76% e 71% res-

pectivamente>. A 'sia ~a regiia em que menos países <43%) 

apresentam leis relativas • amamenta~io. 

Os intervalos para amamenta,io sio remunerados na maio

ria dos pa(ses (80%); entretanto, na ~frica, sd 58% dos pa(

ses determinam que o tempo utilizado para amamentar seja re

munerado, enquanto na Europa 100% dos pa(ses assim o fazem. 

O tempo total de que a mulher dispSe por dia para ama-

mentar, na maioria dos pa(ses (75%), ~de 60 minutos. Na Eu

ropa, 45% dos pa{ses permitem que o tempo total seja maior 

ou que os intervalos sejam mais frequentes. O tempo disponí

n(vel para amamentar nio ~ especificado por 7% dos pa(ses. 

O n~mero de intervalos di,rios, geralmente, d de dois 

<67%) ou nio d especificado <32%). Só a Rep~bllca Dominicana 

previ a concessio de tris intervalos di,rlos. 



As disposi,8es legais da metade dos pa(ses nio especifi

cam at~ que idade da crian'a a mie tem direito a intervalos 

para amamenta,So. Em quase um ter'o dos pa(ses <31%> a idade 

da criança varia de 5 a 12 meses. Na ~frica, 50% dos paÍses 

permitem~ mie amamentar atd a crlan'a completar 15 meses de 

idadew 

Nas Tabelas 3 e 4 sio apresentadas as tabulaç3es dos re

cursos legais para o cuidado dos filhos de mulheres traba

lhadoras. No total, 56 <42%> dos países tim disposi,8es le

gais quanto ao cuidado dos filhos dessas mulheres. Para a 

maioria dos pa{ses (54%), entretanto, nio foram obtidas as 

informaç6es pertinentes. 

Dos paÍses que tim disposiç3es legais que regulamentam o 

cuidado dos filhos das trabalhadoras, 71% nio especificam a 

localizaçio das creches e/ou locais para amamentaçio, 4% in

dicam que eles devem estar perto das firmas, 5% que eles de

vem estar nas firmas e 20% que devem estar nas firmas, ou 

perto delas. A maioria das países <61%) especifica um n~mero 

mínimo de trabalhadoras para que uma firma seja obrigada a 

providenciar creche e/ou local para amamenta,ia. Esse n~mero 

deve estar acima de 50 em 22% dos países e acima de 99 em 

14% dos países. 
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Apenas 34% dos países estabelecem uma idade limite <m~

xlma de 6 anos> para que as crian~as frequentem as creches; 

66% nio especificam nenhuma idade. 

3.4 A legisla~ão brasileira 

Muito embora as mulheres representassem um enorme con

tingente de mio-de-obra empregada na ind~stria no final do 

sdculo XIX e inicio do s~culo XX, leis que protegessem o seu 

trabalho foram efetivadas muito mais tarde (93). ~ somente 

na Constitui~io de 1934 <a terceira na hlst6ria do Brasil> 

que se fala em prote~io ~ maternidade e tamb~m ~ inflncia. 

Em seu artigo 1381 nos incisos "c" e·~·~ a Constitui~lo di

zia que incumbia ·~União, aos Estados e aos Munic{pios, nos 

termos das leis respectivas: e) amparar a maternidade e a 

inflncia; f) adaptar medidas legislativas e administrat1vas 

tendentes a restringir a morbidade e a mortalidade infan

tis". As Constitui~3es que se seguiram mantiveram basicamen

te o mesmo esp{rito a respeito da prote,ão • maternidade e • 

inflncia <15). 

Na esfera estadual~ em 1917 surgiu a primeira lei que 

incluiu alguns dispositivos relativos ao trabalho feminino. 

Essa lei proibia o trabalho noturno para todas as mulheres e 

coibia o seu trabalho em quaisquer estabelecimentos indus-
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triais do Estado de B~o Paulo durante o ~ltimo ruis de gravi

dez e o primeiro de puerp.rio. Porim, J~ a partir de 1922 os 

industriais paulistas nio eram mais intimados a observar as 

exigincias relativas principalmente ao trabalho de grivi

das. Isto graças • intervençio de Francisco Matarazzo e 

Jorge Btreet, que conseguiram convencer o diretor do Serviço 

Sanit,rio, respons~vel pela fiscalizaçio, de que a referida 

lei era inexequível (90, 92). 

No imbito federal, multas gest3es foram feitas no senti

do de se ter uma legislaçio que regulamentasse as condiç5es 

do trabalho feminino. No início deste siculo, os m~dicos, 

principalmente preocupados com as altas taxas de mortalidade 

infantil, enfatizavam a necessidade do governo tomar provi

dincias que propiciassem melhores condlç3es de trabalho pa

ra a mulher, visando primordialmente garantir a maternidade 

sadia. Eles consideravam Ideal a instalaçio de creches Junto 

às f~bricas (89). 

Na Cimara dos Deputados tramitaram alguns proJetos de 

cunho social que abordavam o trabalho da mulher. Dos mais 

significativos foi o projeto do Deputado Maurício de Lacer

da, encaminhado em Julho de 1917: ProJeto de Regulamentaçio 

do Trabalho Feminino (n! 125 de 16/07/1917). O proJeto 

abrangia nio apenas o trabalho industrial mas tambim o agrí-
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cola~ comercial. Proibia o trabalho ~mulher grávida nos 60 

dias anteriores ao parto e nos 40 dias subsequentes a ele; 

previa que a mulher trabalhadora teria direito a ausentar-se 

do servi~o por 15 minutos a cada duas horas para amamentar o 

filho, nos primeiros seis meses de lactlncia. O proJeto ga

rantia, ainda, que nos meses seguintes e enquanto estivesse 

amamentando a mulher teria direito a uma hora por dia duran

te o expediente para o mesmo fim (48, 73, 98>. 

O referido proJeto tamb~m estabelecia que as mulheres 

mesmas designariam, de acordo com a forma que seria regula

mentada em lei, suas delegadas para cooperarem com os orga

nismos fiscalizadores do Estado <98>. 

O mesmo deputado apresentou outro proJeto, em 23 de Ju

lho de 1917, que previa o estabelecimento de creches junto 

~s f~bricas e regulava o seu funcionamento: ProJeto da Cria

~~o de Creches em Estabelecimentos Industriais com mais de 

dez Oper~rios <Projeto n~ 136). Esse proJeto determinava que 

os estabelecimentos industriais em que trabalhassem mais de 

dez mulheres seriam obrigados a instituir creches. A distln

cia entre as creches e os estabelecimentos nunca poderia ser 

superior a duzentos metros, no geral, e cem metros quando o 

percurso fosse em ladeira (48, 73, 98>. 
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Maurício de Lacerda fixava neste proJeto a forma de ma

nuten~~o das creches: um ter~o dos sal~rios das mulheres que 

as utilizassem mais um quinto do sal,rio semanal dos oper~

rios adultos ·e solteiros que n~o fossem arrimo de família. A 

despesa que excedesse a esses recursos deveria ser paga pelo 

empregador. As mulheres de cada f~brica escolheriam mens~l

mente uma comiss~o de oper~rios para administrar a creche. 

Essa comiss~o, por sua vez, escolheria semanalmente duas mu

lheres, cuJos filhos estivessem frequentando a creche para 

cuidarem dos filhos de suas companheiras, sem preJu(zo de 

seus salirios (98). 

Quando da assinatura do Tratado de Versailles foi criada 

a Comiss~o de Legisla~~o Social da Cimara dos Deputados, ao 

final de 1918. Nela tramitaram antigos e novos proJetos que 

at~ antecipavam as determina~3es que viriam da OIT em 1919, 

inclusive sobre a regulamenta~~o da situa~~o física e econ8-

mica da m~e-oper~ria na gravidez, parto e amamenta~~o, como 

faziam os Ji citados proJetos de Maurício de Lacerda <73). 

Quando aconteceu a primeira confer~ncia da OIT, o Bra

sil, como signat~rio do Tratado de Versailles, participou e, 

consequentemente, se comprometeu a cumprir suas conven~3es e 

adequar as leis do pa(s •s suas recomenda~3es. Os indus

triais brasileiros, inclusive, acenaram com essa bandeira 
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aos oper~rios, para que dessem uma tr~gua em suas reinvidi

ca~Ses at~ que a Clmara dos Deputados aprovasse leis no sen

tido de cumprir as determina~Ses da OIT (48, 74). 

Por~m, foi somente em 1923 que apareceu um decreto regu

lamentando o trabalho feminino. O Decreto n~mero 16.300, de 

dezembro de 1923, determinava, nos artigos 348 e 350, que os 

estabelecimentos industriais e comerciais em que houvesse 

trabalhadoras que estivessem amamentando seus filhos deve

riam proporcionar-lhes a possibilidade de fazi-lo. Estipula

va, tambcim, que deveria haver creches ou salas de amamenta

~io localizadas próximo a esses estabelecimentos, onde as 

mies poderiam amamentar duas ou tris vezes por dia em inter-

valos regulares (76>. 

Em 1932 entrou em vigor o Decreto na 21.417 A, de 17 de 

maio; foi esse decreto que veio regulamentar efetivamente o 

trabalho da mulher de maneira gendrica e com fiscaliza~io 

própria. Com rela~io ao aleitamento materno ficava estabele

cido o direito da trabalhadora a dois intervalos di~rios, de 

meia hora cada um, para amamenta~io do filho at~ seis meses 

de idade; determinava a obrigatoriedade de creches nos esta

belecimentos em que trabalhassem, pelo menos, 30 mulheres 

com mais de 16 anos de idade <76). 
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O Brasil ratificou a Conven~~o 3 da OIT <1919> atrav~s 

do Decreto 423, de 12 de novembro de 1935 <85, 98). 

A Consolida~io das Leis do Trabalho <CLT> passou a vigo

rar a partir de 10 de novembro de 1943 (50). O par~grafo 

~nico do artigo 389 da CLT dizia: "Quando nio houver creches 

que atendam convenientemente • prote~io da maternidade, a 

Juizo da autoridade competente os estabelecimentos em que 

trabalharem pelo menos trinta mulheres, com mais de 16 anos 

de idade, teria local apropriado onde seJa permitido •s em

pregadas guardarem, sob vigillncia e assistlncia, os seus 

filhos no período de amamenta~io". 

Segundo o artigo 396, para amamentar o pr6prio filho, 

at~ que est'e complete 6 <seis) meses idade, a mulher ter~ 

direito, durante a Jornada de trabalho, a dois descansos es

peciais, de meia hora cada um·. O par~grafo ~nico deste ar

tigo indica que: "quando o exigir a sa~de do filho, o perío

do de 6 <seis) meses poder~ ser dilatado, a crit~rio de au

toridade competente". 

O artigo 397 determinava: "As institui~Bes de Previdln-

rias de mais de cem casas e nos centros residenciais, de 
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maibr d€nsidad~, dos respectivos segurados". Conforme o ar

tigo 398, "As institui~3es de Previdincia Social, de acordo 

com instru~Ses expedidas pelo Ministro do Trabalho, Ind~s-

tria e Comcircio financiaria os servi~os de manuten~io das 

creches constru{das pelos empregadores ou pela institui~8es 

particulares id8neas". 

A CLT pr~via, ainda, no artigo 399, reconhecimento do 

mclrito dos empr~gadores "que se _distinguissem pela organiza

~~o e manuten~io das creches e de institui~Ses de prote~io 

aos menores em idade pr~-escolar, desde que tais servi~os se 

recomendem por sua generosidade e pela eficiincia das res

pectivas instala~3es". 

O artigo 400 estabelecia que "os locais destinados ~ 

guarda dos filhos das operirias durante o per{odo de amamen

ta~io, d~verio possuir, no mínimo, um ber~~rio, uma saleta 

de amamenta~io, uma cozinha dietcltica e uma instalaçio sani-

tiria". 

O arti.go 401 tratava das penalidades que seriam aplica

das a quem infringisse qualquer um dos artigos refer~ntes ~ 

prote~io do trabalho feminino: "Pela infra~io de qualquer 

dispositivo deste cap{tulo, seri imposta ao empr~gador a 
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multa de 1/5 <um quinto> do sal~rio mínimo a 2 (dois> sali

rios regionais, aplicada pelas Delegacias Regionais do Tra

balho ou por aquelas que exer~am fun~Ses delegadas". A pena

l idade seria aplicada no grau miximo nos casos de artifício 

ou simula~io e nos casos de reincidlncia. 

A CLT foi alterada pelo Decreto-Lei 229 de 28 de feve

reiro de 1967 <76). O artigo 389 passou a ter a seguinte re

da~io: 

i i~ "Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 

30 <trinta> mulheres, com mais de 16 <dezesseis) anos de 

idade, teria local apropriado onde seja permitido •s empre

gadas guardar sob vigilincia e assistlncia os seus filhos no 

período de amamenta~io. 

~ 22 A exiglncia do~ 1~ poderi ser suprida por meio de 

creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convl

nios, com outras entidades p~blicas ou privadas, pelas pr6-

prias empresas, em regime comunit~rio, ou a cargo da SESI, 

do SESC, da LBA ou de entidades sindicais". 

O artigo 398 foi suprimido e alterou-se a redaçia do 

artigo 397: ·o SESI, o SESC, a LBA e outras entidades p~-

blicas destinadas • assistlncia e • infincia manteria ou 
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subvencionaria, de acordo com suas possibilidades financei

ras, escolas maternais e Jardim da inflncia, distribu(dos 

nas zonas de maior densidade de trabalhadores destinados aos 

filhos das mulheres empregadas". 

O Congresso Nacional, atrav~s do decreto legislativo n~ 

20, de 1965, aprovou a Conven~io 103 da OIT com reserva* dos 

incisos "b" e "c" do par,grafo primeiro do artigo VII. Isto 

significa que no Brasil os beneficios previstos nessa Con

ven~io para as trabalhadoras que amamentam nio se estendem 

~quelas que trabalham em empresas agrícolas, exceto planta

~Ses, nem ~s que executam trabalho dom~stico assalariado em 

casas particulares. O Presidente da Repdblica promulgou a 

Conven~io 103 na forma como aprovada pelo Congresso, em 14 

de Julho de 1966, atrav~s do Decreto ns 58.820. 

Em 15 de Janeiro de 1969, a Portaria n! 1 da Divisio Na

cional da Sadde e Higiene do Trabalho <DNSHT>, expediu nor

mas a serem seguidas pelas empresas para a instala~io de 

creches em locais de trabalho e para convinios com as cre-

* Reserva~ uma declara~io unilateral, feita por u~ Estado, 

com o objetivo de excluir ou modificar o efeito de certas 

disposi~Ses de um tratado em sua aplica~io <44>. 
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ch~s distritais. Essa portaria foi alterada em 1971. A se

guir-~ apresentada a versio vigente (24, 25). 

Com rela~io ao local para guarda dos filhos das traba-

lhadoras referido no parigrafo 12 do artigo 389 da CLT, a 

Portaria ng 1 estabeleceu, no seu par~grafo 1~~ que dever~ 

obedecer os seguintes requisitos: 

a> ·ber~'rio com ~rea m(nlma de 3 metros quadrados por 

crian~a, devendo haver, entre os ber~os e entre estes e 

as paredes, a distincia mlnima de 0.50 m.; 

b) saleta de amamenta,io provida de cadeiras ou bancos-en

costo, para que as mulheres possam amamentar seus filhos 

em adequadas condi~8es de higiene e conforto; 

c) cozinha diet~tica para o preparo de mamadeiras ou suple

mentos diet~ticos para a crian'a ou para as mies. 

d) o piso e as paredes deverio ser revestidos de material 

imperme~vel e lav,vel. 

Par,grafo 22 -o n~mero de leitos no ber~'rio obedecer' 

~ propor~io de um leito para cada grupo de 30 empregadas en

tre 16 e 40 anos de idade·. 
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Com r~Ja,io ~s creches com que as empresas poderiam man-

ter convinio, a DNSHT estabeleceu o seguinte no parigrafo 

'1 o . c:..-. 

I - ·A creche distrital dever~ estar situada, de preferin-

ela, nas proximidades da resldincia das empregadas ou 

dos estabelecimentos ou em vilas oper~rias. 

II -Nos casos de inexistincia das creches previstas no item 

I cabe~ autoridade regional competente, a faculdade de 

exigir que os estabelecimentos celebrem convinlos com 

outras creches, desde que os estabelecimentos ou as ins-

titui~3es forne~am transporte, sem 8nus para as empre-

g a das•. 

III - Oeveri constar das cliusulas do convinio: 

a) o n~mero de ber~os que a creche mantiver~ disposi~io 

de cada estabelecimento, obedecendo~ propor,io es-

tipulada no par~grafo 2~ artigo tg desta Portaria1 

b> a comprova~io de que a creche foi aprovada pela Co-

ordena~io de Prote~io Materno-Infantil ou pelos ' o) I" ... 

gios estaduais competentes, a quem cabe orientar e 
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fiscalizar as candi~Bes materiais da instala~Ko e 

funcionamento, bem como a habilita~~o do pessoal que 

nela trabalha. 

IV- Os estabelecimentos regidos pela Consolida~io das Leis 

do Trabalho, que possuam creche, poder~o efetuar con

trato com outros estabelecimentos, desde que preencham 

os requisitos desta Portaria. 

Artigo 32 -~proibida a utiliza~io de creches para 

quaisquer outros fins, ainda que em cariter provis6rio ou 

eventual. 

Artigo 4~- Aos agentes da Inspe~io do Trabalho competi

ri a verifica~io do cumprimento desta Portaria·. 

A CLT sofre nova altera~~o do artigo 389, em 1986 <41, 

12>, permitindo fus empresas e empregadores adotarem o siste

ma de reembolso-creche desde que obedecidos os seguintes re

quisitos: 

I - "O reembolso-creche dever~ cobrir, integralmente, as 

despesas efetuadas com o pagamento da creche de livre 

escolha da empregada-mie, pelo menos at~ os 6 meses de 

idade da crian~a. 
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li -O benef(cio dever~ s•r concedido a toda empregada, inde

pendente do n~mero de mulheres do estabelecimento, e seru 

preju(zc de cumprimento dos demais preceitos de prote~io 

~maternidade. 

III -As empresas e empregadores deveria dar clincia ~sempre

gadas da existincia do sistema e dos procedimentos ne

cess~rios para a utiliza,io do benef(cio, com a afixa,io 

de avisos em locais vis(veis e de f~cil acesso para os 

empregados. 

IV - O reembolso-creche dever~ ser efetuado at~ o 3~ <tercei

ro) dia ~til da entrega do comprovante das despesas efe

tuadas, pela empregada-mie, com a mensalidade da creche. 

Artigo 2~- A implanta,~o do sistema de reembolso-creche 

depender~ de pr~via estipula,io em acordo ou conven,io cole-

tiva. 

Par~grafo ~nico- A exigincia nio se aplica aos 6rgios 

p~blicos e ~s institui,3es para-estatais referidas no caput 

do artigo 566 da CLT. 

Artigo 3~- As empresas e empregadores deveria comunicar 

~Delegacia Regional do Trabalho a ado,io do sistema de re-
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embolso-creche, remetendo-lhe c6pia do documento explicativo 

de seu funcionamento•. 

3.5 Altera~ões propostas à legisla~ão brasileira 

A seguir sio apresentadas algumas das altera~3es que tim 

sido propostas para a legisla,io que diz respeito ~ mulher 

trabalhadora e ao aleitamento materno. Nenhuma delas, entre

tanto, chegou a ser efetivada. 

Bertha Lutz, representante do Distrito Federal na Clmara 

dos Deputados no per{odo de 1936-37, prop8s a revoga,So do 

Decreto n~ 21.417 de 1932, e a ado~io do Estatuto da Mulher, 

elaborado por ela. Com rela~io ao aleitamento materno o Es

tatuto mantinha o artigo 11, apenas reduzindo de 30 para 20 

o n~mero de trabalhadoras de cada unidade produtiva obrigada 

a instalar creches no local de trabalho <90). 

A CLT também tem sido alvo de propostas de altera~io. A 

seguir estio relatadas as altera~3es sugeridas, conforme pu

blicadas no Di,rio do Congresso Nacional*. 

*As modifica,3es propostas estio escritas em negrito e en

tre colchetes. 
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Em 1979, o Deputado Walter Silva prop3e a seguinte reda

'~o para o parigrafo 1~ do artigo 889: "Os estabelecimentos 

em que trabalharem trinta mulheres ou mais, com idade acima 

de dezesseis anos, ter~o local apropriado onde seja permiti

do •s empregadas guardar, sob vigilincia e assistincia, os 

seus filhos no per(odo de amamenta,~o, [pelo menos durante o 

prazo a que se refere o artigo 396]·. O artigo 896 fixa o 

referido prazo como sendo atd que o bebi complete seis meses 

de Idade <26, 28). 

Em 1985, o Deputado Josd Camargo prop8s revogar os pari

grafos 1~ e 2g do artigo 389 e acrescentar um [inciso Ndmero 

v: "Local apropriado para as empregadas guardarem, sob vlgi

lincia e assistincia a cargo da empresa, os seus filhos no 

período de amamenta~ão e de pré-escola]" (38). 

O Deputado Adriano Valente sugeriu, em 1981, a seguinte 

altera~io para o artigo 396: ·Para amamentar [o filho] atd 

que este complete [1 (um)] ano de idade, a mulher teri di

reito, durante a Jornada de trabalho, a 2 (dois) períodos de 

descanso especiais, de meia hora cada um". 

Paragrifo dnico - Quando o exigir a sadde do filho, o 

per(odo de [i <um)] ano poderi ser dilatado, a critdrio da 

autoridade competente". 
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O referido deputado tambdm propõe um [Artigo 2e: ·os en

cargos financeiros decorrentes da presente lei seria atendi

dos pela contribuiçio das empresas prevista no ~rtigo 4e da 

lei n! 6.136, de 7 de Novembro de 1964, que inclui o sal'

rio-maternidade entre as presta~ões da Previdência Social]. 

(32>. 

O deputado Ivo Vanderlinde, em 1983, e o senador Jutha~ 

Magalhies, em 1986, tambdm se preocuparam com a idade atd a 

qual a crian'a poderia ser amamentada, propondo sua amplia

çio para um ano (33, 40). 

A distSncia entre o lugar de trabalho e a creche conve

niada foi uma preocupa~io do senador Cunha Lima que, em 

1982, apresentou a seguinte proposta de modifica,io ao par'

grafo 22 do artigo 389: ·A exigência prevista no par,grafo 

ie poder' ser suprida por meio de creches distritais manti

das, diretamente ou mediante convênios com outras entidades 

[sindicais ou de assistência social, localizadas, no m'ximo 

a 3 <três> quil&metros do local de trabalho ou de residên

cia da trabalhadora]·. Nio havia Justificavas acompanhando a 

proposta (34). 
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A distincla tarub~m foi uma preocupa~io do Deputado Hen

rique Eduardo Alves que, em 1984, sugeriu acrescentar um 

[parigrafo 3!] ao artigo 389: ["Quando as creches mantidas 

na forma do disposto no parigrafo anterior estiverem locali

zadas a mais de quinhentos <500) metros de dlstincia do tra

balho, as empresas ficaria obrigadas ao fornecimento de con

du~ão gratuita •s empregadas com filhos em idade de amamen

ta~ãoJ" C35). 

Em 1979, o Senador Nelson Carneiro prop8s a seguinte al

tera~io ao par~grafo l! do artigo 389: ·os estabelecimentos 

em que trabalhem, [ou prestem servi~o efetivo] pelo menos 30 

<trinta> mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de ida

de, terio local apropriado onde seJa permitido ~s empregadas 

guardar sob vigilincia e assistincla os filhos no período de 

amamenta~io" <27, 29, 30, 31). 

O Senador Gabriel Hermes sugeriu, em 1984, uma outra al

tera~io ao parágrafo l! do artigo 389: ·os estabelecimentos 

em que trabalharem pelo menos [ceml mulheres com mais de 

Cvinté e um anos de idade], terio local apropriado onde seja 

permitido •s empregadas guardar sob vigillncia e assistincia 

os filhos no per(odo de amamenta~io" <36). 



O tempo qu~ a mulher teria para amamentar durante o ex

pediente foi tamb~m preocupa~~o do senador Nelson Carneiro, 

que apresentou em 1984 a seguinte proposta de modifica,io do 

artigo a9b: "Para amamentar o própr·io 11 ilhc,, até que comple·

te seis <6> meses de idade, a mulher ter~ direito, durante a 

jornada de trabalho, a dois <2> descansos especiais de [uma 

(i)J hm·a cada um· <~t7>. 

A proposta mais interessante é a do deputado Francisco 

Amaral, apresentada~ Clmara dos Deputados em abril de 1986. 

Dada a extensio das modifica,Ses propostas, seu projeto ser~ 

transcrito integralmente a seguir. 

·o Congresso Nacional decreta: 

Art.12 O art. 389, da Consolida~io das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei ng 5"452, de 1g de maio de 1943, 

passa a viger com as seguintes altera~Ses: 

Ar t • 389 .............................................................................. . 

~ 12 Os estabelecimentos em que trabalharem mais de 15 

<quinze) mulheres e pelo menos 100 (cem> empregados, terio 

creches, no próprio local de trabalho, para os empregados 

guardarem, sob vigillncla e atendimento, seus filhos. 
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~ 2g Para os ~ins do parágrafo anterior, entende-se por 

creche o equipamento social com a fun~~o de guarda e assis

tincia alimentar, higiinica € educacional para crian~as de 0 

a 3 anos e 11 meses, durante o per{odo de trabalho de seus 

pais ou responsáveis. 

~ 3~ As creches destinadas~ guarda e atendimento dos 

filhos dos empregados dever~o preencher os seguintes requi

sitos: 

a) ber~ário com área mínima de 3m2 <tris metros quadra

dos> por crian~a, mantida a distincla de 0,50 m <cinquenta 

cent(metros) entre estes e as paredes, com área prevista pa

ra a movlmenta~io e engatinho das crian~as; 

b) saleta para amamenta~io; 

c) salas para atividades psicopedag6gicas e de repouso 

para crian~as maiores de 12 meses; 

d) cozinha dietética; 

e> local para banho de sol; 

f) instala~3es sanitárias adequadas ao uso das crian~as 

e funcionários da crecheJ 

g) instala~3es protegidas contra a polui~io qu{mica, so

nora e ambiental. 
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~ 4~ Comprovada pelo empregador, perante as autoridades 

competentes do Mlnlst~rlo do Trabalho, a impossibilidade 

t~cnica de cumprimento do determinado no~ 12, esta ser~ 

atendida mediante creches mantidas diretamente pelo emprega

dor, ou outras de entidades p~blicas ou privadas, que venham 

a suprir os seguintes requisitos: 

a> dist~ncla m~xima entre a creche e o local de trabalho 

de 1,5 km <um qui18metro e meio); 

b) horirio de funcionamento da creche compativel com a 

jornada de trabalho dos pais ou respons,veis; 

c> fornecimento, pelo empregador, de transporte gratuito 

para crian~as, entre o local de trabalho e a creche; 

d> a capacidade da creche de atendimento das crlan~as 

dever~ estar de acordo com a demanda da empresa; 

e> pagamento, pelo empregador, por vaga preenchida da 

creche, de valor nunca inferior a 2 <dois> sal,rlos de refe-

rência; 

f) preencher, a creche, os requisitos indicados no~ 3~ 

deste artigo. 

~ 5g No caso das empresas excluídas do~ 1~ deste arti

go, dever~o elas atender ~s crian~as de 0 a 3 anos e 11 me

ses, filhas dos empregados, atrav•s do pagamento de impor 

t~ncia equivalente a 2 (dois> sal,rios de referência. 
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Art.2~ O art. 396 da Consolida~~o das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 1943, 

passa a viger com a seguinte reda~ão: 

Art. 896. Para amamentar e atender ao prdprio filho, at~ 

que este complete doze meses de idade, a mulher ter~ direi

to, durante a Jornada de trabalho, a dois descansos espe

ciais, de meia hora cada um, sem preJu(zo de sua remunera

~io, nio coincidentes com o previsto nos artigos 383 e 384 

desta Consolida~ão. 

Par,grafo dnico. Em caso de creche fora da empresa, os 

per(odos previstos neste artigo nio serio preJudicados pelo 

tempo despendido no transporte do local de trabalho at~ a 

creche, e vice-versa. 

Art.32 O art. 397 da Consolida~ão das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei ne 5.452, de 12 de maio de 1943, 

passa a viger com a seguinte reda~ão: 

Art. 897. O SESI, o SESC e demais entidades pdblicas 

destinadas ao atendimento • inflncia, manterão ou subvencio~ 

nario escolas maternais e Jardins de lnflncia, distribu(dos 

nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados 

especialmente a seus filhos. 
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Art. 4g. O art. 400 da Consollda,~o das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 

1943, passa a vlger com a seguinte reda,~o: 

Art. 400. Os Minist.rios da Sa~de, da Educa~~o e da Pre

vidincia e Assistincia Social, no que lhes couber, firmar~o 

convinio com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pa

ra a supervisio t~cnica de implanta~~o e manuten~io das cre

ches conveniadas e na empresa, de que tratam o§ 12 e se

guintes, do art. 389, desta Consolida~~o. 

Art. 52 .o art. 401 da Consolida,~o das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto-lei n! 5.452, de 1~ de maio de 

1943, passa a viger acrescido dos seguintes§§ 32, 4~ e 52: 

Art. 401 ............................................................ . 

§ 3~ Al•m das penalidades previstas neste artigo, no ca

so de infra~io aos dispositivos concernentes • manuten~~o de 

creches pelas empresas, haver• multa adicional a ser imposta 

mensalmente aos infratores, de 5 <cinco) a 50 <cinquenta) 

sal,rios de referincia. 
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i 4~ O montante arrecadado com referincia ~s multas pre

vistas no par~grafo anterior ser~ obrigatoriamente aplicado 

para a implanta~io e manuten,io de recursos que atendam ~s 

crian~as de 0 a 4 anos de idade, de acordo com o que for 

disposto em regulamento. 

i 52 As CIPAs teria, tamb~m, atribui~6es fiscalizadoras 

dos locais de guarda e atendimento ~s crian~as, devendo re

presentar diretamente ~ dire~lo da empresa quanto ao nlo 

funcionamento regular daqueles e aos 6rgios p~blicos compe

tentes, quando for o caso. 

Art. 62 O Poder Executivo, ouvido o Minist~rio do Traba

lho, regulamentari esta lei no prazo de 60 <sessenta) dias. 

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

~lo. 

Art. 82 Revogam-se as disposi~6es em contr~rio" (39). 

A Assembl~ia Nacional Constituinte, reunida desde 1 de 

fevereiro de 1987, tamb~m debateu, nas diferentes fases da 

elabora~lo da nova Constitui~lo, a questlo d~ compatibilida

de entre maternidade e trabalho. De um modo geral, as emen

das a prop6sito do assunto diziam respeito~ licen'a remune-
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rada ~ gestante, antes e depois do parto: 21 emendas trata

ram da lic€n~a de maternidade, quer pretendendo que a Cons

titui~io fixasse a sua dura~io ou nio. Os constituintes que 

defenderam a fixa~io do prazo da licen~a remunerada • ges

tante argumentaram, invariavelmente, pela essencialidade de 

se garantir atrav~s dess€ dispositivo constitucional um tem

po m{nimo necessirio de aleitamento materno, para nio com

prometer "a sa~de das gera~6es futuras de brasileiros", para 

assegurar "um per{odo adequado de aleitamento para a sa~de 

da popula~io". Quatro emendas foram apresentadas tratando 

genericamente do direito de aleitamento materno a ser garan

tido pelo Estado com a~6es de sa~de e educa~io. Apenas duas 

emendas trataram especificamente da cria~io de condi~6es 

concr€tas que possibilitassem •s trabalhadoras lactantes 

amamentarem seus filhos (86). 

Jofran Frejat <PFL-DF> e Bosco Fran~a <PMDB-SE> propuse-

ram por duas vezes que constasse no cap(tulo 2 da nova Car-

ta, a propdsito dos direitos sociais dos trabalhadores, al~m 

de "Garantia de assistincia, pelo empregador, aos filhos e 

dependentes dos empregados, pelo menos at~ 6 (seis) anos de 

idade", a expressio "provendo salas de amamenta~io no local 

de trabalho, no per(odo de aleitam€nto materno exclusivo". 

Quando de sua primeira apresenta~io esta proposta recebeu 

parecer favorivel sendo, entretanto, rejeitada posteriormen-
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te, sob a alega~io de que seu cumprimento por parte das pe

quenas e m•dias empresas seria invlivel, tanto por raz6es 

financeiras como espaciais. Assim, do texto final relativo 

aos direitos sociais dos trabalhadores, votado em agosto de 

1988, figura apenas a fixa~io da licen~a remunerada~ ges

tante em 120 dias (86>. 
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4. APLICACÃO DAS LEIS DE PROTECÃO AO ALEITAMENTO MATERNO NO 

BRASIL 

Com base na legisla~~o relativa~ mulher trabalhadora e 

ao aleitamento materno atualmente em vigor, poder-se-ia es

perar que todas as inddstrias com mais de 30 mulheres maio

res de 16 anos tivessem creche própria ou convinio, e que 

isto possibilitasse ~s trabalhadoras deixarem seus filhos 

sob guarda nessas institui~6es durante o per(odo de amamen

ta~io. Entretanto, a realidade parece ser outra. 

4.1 Alguns exemplos da realidade brasileira 

Uma pesquisa realizada pelo Conselho Estadual da Condi-

~io Feminina do Estado de S~o Paulo (100> constatou a exis-

tincia de apenas 38 bercirios-creche mantidos no local de 

trabalho por empresas privadas em todo o Estado de Sio Pau

lo. Foi verificado que estes bercirios-creche eram de fato 

usados pelas trabalhadoras: 10 ber~irios (26%) atendiam 

criancas de at~ 6 meses de idade como previ a lei; os de

mais abrangiam uma faixa etiria mais ampla. 

Com relacio •s creches conveniadas, a mesma pesquisa in

forma que: "Hi uma constatac~o geral de que esses convlnios 
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nio funcionam: n~o sio divulgados para as m~es trabalhado-

ras, as creches normalmente est~o situadas distantes das em-

presas, estas nio garantem transporte para as m~es <como 

previsto em lei), as m~es trabalhadoras conhecendo a exis-

tência desses convlnios sofrem pressio para N nao us~-los, 

etc" (100). 

Nas creches conveniadas que foram pesquisadas constatou-

se que as reservas de ber,os, de um modo geral, eram em nd-

mero muito maior que a capacidade de atendimento: "por exem-

plo, a creche Padre Guerrino que tem capacidade para somente 

40 ber,os, dos quais 4 sio ocupados, mantendo convlnios com 

nada menos do que 70 empresas. Igual situa,io se encontra 

na creche Mamãe, que tem um ber,,rio com capacidade de 

atendimento para 40 crian,as, dos quais 5 s~o ocupados, man-

tendo convinios com 98 empresas" (100). 

Com rela,io ~ amamenta,~o dos filhos das trabalhadoras 

que se utilizam das creches instaladas nos locais de traba-

lho, d interessante observar a experilncla da Creche da Pa-

ramount Lansul e Artefina, no Rio Grande do Sul. Para preen-

chimento das vagas era dada prioridade • crian'a que esti-

vesse sendo amamentada; as mulheres que trabalhavam das 7:45 

~s 18 horas tinham trls hor~rios de amamenta,io, entretan-

to, referiram-se casos de mies que amamentavam com maior 
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frequlncia ati que os bebls se acostumassem a mamadas mais 

espa~adas Ci8). 

A Universidade Estadual de Campinas <UNICAMP> mantim, 

desde agosto de 1982, um Centro de Convivlncia Infantil cuJo 

ber~~rio i exclusivamente para filhos de funcion,rias que 

est~o sendo alimentados ao selo. A admlnistra~io da UNICAMP, 

al~m de cumprir a legisla~~o da CLT, forneceu outros recur

sos para que a amamenta~~o seJa realizada de maneira satis

fat6ria, como hor,rios especiais de entrada e sa{da (15 mi

nutos de toler~ncia em cada p~r(odo) e, se necessirlo, a mie 

pode aumentar seu hor,rlo de almo~o em meia hora. Desta for

ma, uma crlan~a pode mamar no seio at~ cinco vezes durante o 

expediente da mie, garantindo uma nutri~~o baseada no alei

tamento exclusivo at~ seis meses de idade. Do sexto ao nono 

mls de vida da crian~a as mies sio incentivadas a amamentar 

pelo menos uma vez durante o expediente e o miximo poss(vel 

em casa <53>. 

Os problemas decorrentes do estabelecimento de convlnios 

entre inddstrlas e creches tlm sido frequentemente aborda

dos tamb~m pela imprensa como canal de expressio das preocu

pa~6es populares <19). Por exemplo, encontrou-se o relato de 

que a Associa~io Santo Agostinho, uma entidade beneficente 

que tinha convinio com aproximadamente 100 empresas, afirma-
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va que somente 20 delas tinham a preocupa~io de que as mies 

trabalhadoras ocupassem ber~os conveniadosJ a diretora da 

institui~io dizia que muitos empregados das firmas convenia

das nem sabiam da exist~ncia do convinio. O gerente adminis

trativo de outra institui~~o- Associa~~o Evangdlica Benefi

cente -dizia que aconselhava as empresas para que utili

zassem as creches ·mas na maioria dos casos isto nio aconte-

Segundo outro relato, um diretor de creche afirmou que 

as creches-fantasmas realmente existiam, praticamente nio 

recebiam crian~as, ou porque ficavam fora de mio, os empre

gados nio sabiam da sua existincia ou porque tinham sido or

ganizadas apenas com fins lucrativos. O diretor dizia ainda 

que a maioria das empresas que tinham convinio com sua ins

t itui~io nio ocupavam os ber~os conveniados, ·mesmo porque 

ningu•m coloca um carro • disposi~io das mies para elas dei

xarem seus filhos na creche ou virem atd aqui no hor~rio da 

amamenta~io·. Apesar dessa situa~io, a referida instltui~io 

era legalizada junto • Delegacia Regional do Trabalho (14>. 

O mesmo artigo afirmava que nos corredores da Delegacia 

Regional do Trabalho e da Secretaria da Promo~io Social (or

gia fiscalizador) se dizia que as creches-fantasmas permitem 

que as empresas cumpram fielmente a lei. A Delegacia Regio-
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nal do Trabalho, quando interpelada sobre quantas empresas 

estariam obrigadas a cumprir a lei das creches, respondeu 

nio ter dados a respeito e que a ausincla de reclama~3es por 

parte dos sindicatos Indicava que nio deveria haver maiores 

problemas nessa irea. A mesma imagem ~ refor~ada pela repor-

tagem publicada na revista Isto~ <20). 

4.2 Estudo de caso: uma avalia~io do aleitamento materno en-

tre mulheres trabalhadoras em lnddstrias do Município de 

Campinas. 

Foi realizado um estudo em ind~st·rias de Campinas para 

avaliar o cumprimento das disposi~3es legais relativas~ mu-

lher trabalhadora e ao aleitamento materno e estudar a expe-

riincia de amamenta~io dessas mulheres. 

O município escolhido foi Campinas tendo em vista o fato 

de seu parque fabril ser um dos maiores do pa{s, constituin-

do-se em importante segmento Industrial que concentra grande 

contingente de mio-de-obra feminina <16, 46>. 

Os objetivos deste estudo de caso podem ser resumidos da 

seguinte forma: 



a. Estudar o cumprimento por inddstrias do Munic(pio de Cam

pinas-SP das disposi~6es legais relativas~ mulher traba

lhadora e ao aleitamento materno. 

b. Estudar em creches conveniadas o cumprimento das dlsposi

~6es legais relativas ~s condi~6es de funcionamento. 

c. Estudar a experiincia de mulheres trabalhadoras em ind~s

trias do Munic(pio de Campinas-SP com o aleitamento ma

terno. 

A seguir ser~ descrita a metodologia utilizada no estudo 

e as informa~6es obtidas de ind~strias, mulheres trabalhado

ras e creches conveniadas com aé ind~strlas. 

4.2.1 Material e Método 

a. Etapas 

O proJeto foi desenvolvido em tris etapash 

A primeira etapa consistiu em identificar quais as in

ddstrias do Munic{pio de Campinas que estariam obrigadas a 

cumprir as disposi~6es legais com rela~io ~mulher trabalha-
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dera e o aleitamento materno nos termos do artigo 389, para

gr~fos 1~ e 2~, da CLT. Dentre elas foram selecionadas as 

que seriam estudadas. 

Na segunda etapa foi desenvolvida uma pesquisa de campo, 

para a qual foram entrevistadas mulheres que trabalhavam ou 

haviam trabalhado nas inddstrias selecionadas, e que tiveram 

licen'a de maternidade em 1984, 1985 ou 1986. 

Na terceira etapa foram estudadas as creches* convenia

das com as inddstrias selecionadas. 

b. Sele~ão 

• Das inddstrias: as inddst~ias existentes no Município 

*O termo "creche"~ utilizado porque as leis protetoras do 

aleitamento materno chamam assim os locais que os estabe

lecimentos deveriam providenciar para as empregadas deixa

rem seus filhos durante o período de amamenta,io. As pró

prias institui~6es se auto-denominam assim, embora em seu 

sentido restrito o termo se aplique a institui~6es que 

abrigam crian~as at~ a idade pr~-escolar (6 anos). 
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de Campinas foram identificadas atrav~s do Cadastro Indus

trial do Munic{plo de Campinas, publicado em 1988 pelo Cen-

tro T~cnico Econ8mico de Assessoria Empresarial CCTAE) da 

UNICAMP <16>. 

Para serem incluídas no estudo, as ind~strias deveriam 

empregar pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de ida

de. Este fato as obrigava a ter creche prdpria ou conv~nio 

com uma creche, onde as trabalhadoras poderiam deixar os fi

lhos que estivessem sendo amamentados. 

O primeiro passo na sele,io das ind~strias a serem estu

dadas consistiu em determinar em quais delas trabalhavam pe

lo menos 30 mulheres. Para isso, em fevereiro de 1985, come

'ou-se a entrar em contato com aquelas que, segundo o Cadas

tro, empregavam pelo menos 100 pessoas. 

Nessa ocasiio, explicou-se que a UNICAMP estava tazendo 

uma pesquisa sobre mulheres que trabalhavam em inddstrias do 

Munic{pio de Campinas e perguntou-se o ndmero de mulheres 

empregadas na inddstria. Nos casos em que havia pelo menos 

30 trabalhadoras, perguntou-se se a inddstria tinha creche 

pr6pria ou convinio e o nome da creche com a qual tinha con

vinio. 
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Foi procurada informa~io de 91 indJstrias. Apenas uma 

inddstria, recusou fornecer informa,io. Oito das inddstrias 

procuradas j~ tinham falido. Nenhuma das 82 inddstrias con

tactadas declarou ter creche pr6pria. 

Observou-se que em 48 das inddstrias com pelo menos 100 

empregadas trabalhavam 30 ou mais mulheres. Dessas indds

trias, 35 <73%) tinham convinio com alguma creche. Foi deci

dida incluir na estudo as oito inddstrias de vestu~rio, cal

tadcs e artefatos de tecidos porque elas se dividiam entre 

as seis que tinham convinia com creche e as duas que nio ti

nham, pcssibil itando comparar as duas situa,Ses com rela~io 

ao aleitamento materna. Tamb~m foram inclu(das as duas in

ddstrias da ginero tixtil, parque desta forma seria maior o 

ndmera de inddstrias estudadas bem como a possibilidade de 

entrevistar mulheres que cumpriam os requisitos estabeleci

dos e que, aldm disto, trabalhavam em inddstrias que desen

volviam atividades semelhantes •• oito inicialmente inclui

das. A Tabela 5 mostra a que produziam as 10 inddstrias se

lecionadas para o estudo • 

•• Das mulheres: foram incluídas no estudo as mulheres que, 

segundo informa,io da dono, gerente e/ou respons,vel do dP

partamento pessoal de cada inddstria, trabalhavam no seu es-
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tabelecimento e tinham tido licen~a de maternidade nos anos 

de 1984 a 1986. Foram 77 as mulheres nessas condiç5es. 

. . . Das creches: foram incluídas no estudo as tris creches 

com as quais as ind~strias visitadas declararam ter convi

nio. Eram elas: Creche da Crian~a Mei-Mei, Mie Cristina e 

Casa da Criança Vov8 Nestor. 

c:. Material 

• Cartio de controle: Para controlar o trabalho de campo foi 

preparado um cartio para registrar o nome e endereço da mu

lher, bem como a data de nascimento da crian~a ou o ano em 

que a mie teve licen'a de maternidade. Tamb~m era anotado o 

n~mero da mulher no estudo, nome da entrevistadora, data em 

que lhe foi designada a entrevista e quando devolveu o ques

t ion~rio preenchido. 

Question~rios: foram utilizados tris quest ion~rios para 

obter as informaçSes necess~rias. Um para levantar dados das 

ind~strias, outro para entrevistar as mulheres e um terceiro 

para obter informa,Ses Junto •s creches conveniadas <Anexos 



••• Manuais: foram preparadas manuais para trabalhar no le

vantamento de dados das mulheres e no processamento dos mes

ma•. Eram eles: o Manual da Entrevistadora, o Manual de Cri

tica e os Manuais de Codifica~io e Entrada de Dados. 

d. Entrevistadoras 

Quatro pessoas do sexo feminino, universit~rias, foram en

trevistadoras. Para colaborar na pesquisa elas receberam um 

treinamento de aproximadamente 12 horas, que consistiu em 

ler e discutir o Manual da Entrevistadora e na encena~io de 

entrevistas. Foram praticadas uma s~rie de situa~Bes que po

deriam se apresentar no campo: recusa, a mul~er nio estar em 

casa, ter se mudado ou ser confusa para responder. 

e. Coleta de dados 

Das ind~strias: para obter as informa~3es de cada ind~s-

tria selecionada, assim como os nomes e endere~os das traba

lhadoras a serem entrevistadas, foi feita uma visita a cada 

um dos locais. Nessa ocasiio o dono, gerente ou respons~vel 

do departamento pessoal foi entrevistado. ~s vezes, foi ne

cessiria uma nova visita ou telefonema para obter dados que 
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nio puderam ser fornecidos no primeiro contato. 

Houve uma recusa (apesar de terem sido feitos v~rios in

tentos pelo telefone e pessoalmente> em fornecer o nome e 

endere;o das trabalhadoras que cumpriam os crit~rlos para 

serem incluídas no estudai uma lnddstria estava praticamente 

falida e com pouqu(ssimos funclon~rios. Ent~o, restaram oi

to inddstrias a serem estudadas. 

As inddstrias foram visitadas pela autora em abril de 1986 • 

•• Das mulheres: as mulheres foram entrevistadas em suas re

sidincias ou, quando necess~rio, na pr6pria inddstria. O 

processo de entrevistas foi iniciado em 5 de agosto de 1986 

e completado em 2 de setembro do mesmo ano. 

Das 77 mulheres procuradas, 74 <96%) foram entrevista

das. Das entrevistadas, nove foram excluídas porque n~o es

tavam trabalhando nas inddstrias estudadas durante a gravi

dez, o que significa que a lnforma;~o fornecida n~o foi 

correta. Em m~dia, foi necess~rio fazer 1.7 visitas a cada 

mulher procurada, a fim de obter as informa~3es necess'-

rias. 
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••• Das creches: as creches conveniadas foram visitadas pela 

autora entre 22 e 29 de outubro de 1986. Nessa ocasiio foi 

entrevistada uma das pessoas respons~veis e percorrido o lo

cal para observar suas caracterlsticas. 

4.2.2 Resultados 

a. Indústrias 

Constatou-se que as indústrias averiguadas tinham uma 

m~dia de 131 trabalhadoras <variando de 36 a 190) com mais 

de 16 anos de idade, o que significa que todas deveriam ter 

local apropriado que permitisse •s mulheres guardarem seus 

filhos sob vigilincia e assist~ncia durante o per(odo de 

amamenta~io <artigo 389 da CLT> • O número de trabalhadoras 

de 16 a 40 anos foi de um mlnimo de 26 at• um m'ximo de 181 

mulheres. ~esse número que determina a quantidade de vagas 

·de que a indústria deve dispor na creche, conforme a Porta

ria n~ 1 da DNBHT: a cada grupo de 30 empregadas entre 16 e 

40 anos de idade corresponde a exigincia legal de uma vaga 

no ber~'rio <Tabela 6). 

Nenhuma das oito indústrias que tinham 30 ou mais empre

gadas com mais de 16 anos de idade tinha creche pr6pria. Se-
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te delas mantinham convªnlo: quatro com a Casa da Crian~a 

Mei-Mei, uma com a Casa da Crian~a Vov8 Nestor e duas com a 

creche Mie Cristina. O convªnio mais antigo datava de 1970 e 

o mais recente de 1984. O pre~o pago por m~s, par~ cada va-

ga, variou de 0,14 a 1,31 OTN*. 

96 uma das inddstrias declarou nio informar ~s trabalha-

doras que existia o conv~nio com a creche. Isto porque 

mulheres nio se interessam·. Duas das inddstrias declararam 

que informavam sobre o convinio mas nio como agir para que 

os filhos das trabalhadoras, que estavam sendo amamentados, 

pudessem frequentar a creche. As raz6es apontadas para isto 

foram: ·Nenhuma procurou informa~io· e ·elas nio usam a cre-

che porque~ longe enio i bom para elas·. Em tris indds-

trias as pessoas respons,veis nio sabiam Informar a dist~n-

ela entre as mesmas e a creche. Tr~s assinalaram que ficava 

a uns dois qui18metros e outra a sete quarteir3es. 

Cinco inddstrias declararam que os filhos das trabalha-

doras que estavam sendo amamentados nio frequentavam a cre-

che; duas nio sabiam informar. Tris inddstrias acharam que a 

razio para nio frequentar a creche era o fato dela ficar 

*Valor da OTN em abril de 1986 = Cz$ 106,40 
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longe; uma respondeu que era porque as mulheres tim mais 

confian~a em deixar o bebi com a avó, que elas nlo amamen-

tam ou que desmamam cedo. Finalmente, tris ind~strias disse

ram que nio sabiam explicar porque as creches nio eram fre

quentadas. Uma das inddstrias declarou fornecer transporte 

gratuito para as trabalhadoras irem amamentar seus filhos, 

conforme determina a Portaria n~ 1 da DNSHT. As outras seis 

nio forneciam e informaram que a creche tamb~m nio providen

ciava condu,io. 

Com rela~io aos descansos especiais para amamentar, es

tabelecidos no artigo 396 da CLT, sete lnd~strias concediam 

dois descansos durante a Jornada de trabalhoJ entretanto, 

duas delas permitiam que as trabalhadoras optassem por um 

intervalo de uma hora e uma ind~stria oferecia a possibili

dade de sair uma hora mais cedo. Uma inddstria permitia ~ 

mie amamentar no local de trabalho e informou que ela podia 

fazl-lo tris vezes por dia ou quantas vezes fossem necess~

rias. 

Todas as ind~strias declararam que autorizariam uma tra

balhadora a continuar com os dois descansos para amamentar 

alim do prazo estipulado pela lei <at• a crian~a completar 6 

meses de Idade>, se a sa~de do filho o exigisse e ela apre-
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sentasse um atestado m~dico, conforme determina o artigo 396 

da CLT. Com rela~~o ao tempo durante o qual aceitariam que 

continuassem vigorando os descansos, quatro ind~strias dis

seram que seria o tempo necess~rlo para a crlan~a ficar boa; 

uma afirmou que o tempo dependeria de um acordo com a tra

balhadora, e em outra responderam que ela seria dispensada. 

Tamb•m foi perguntado porque a inddstria n~o tinha cre

che própria. Em quatro inddstrias a resposta foi a falta de 

espa~o; em duas foi apontado que uma creche era muito cara e 

tris achavam mais f~cil ter convinlo. Outras raz6es mencio

nadas foram que: o convinlo permitia fazer beneficincia, os 

empres~rios n~o tinham consciincia do problema, faltava um 

estudo econ8mico obJetivo, as ind~strlas n~o tinham condi

~3es de construir, a inddstrla era pequena. 

b. Trabalhadoras 

Foram analisadas as respostas de 65 mulheres. Por oca

si~o do nascimento do bebi a que se refere o estudo a idade 

m•dia das mulheres era de 26 anos; a mais nova tinha 17 e a 

mais velha 39 anos de idade. A maioria das mulheres <94%) 

era casada ou tinha companheiro; para 67% das entrevistadas 

este bebi era seu primeiro filho. Mais da metade das mulhe-
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res (56%> cursou da primeira • quarta s~rie do primeiro grau 

e 42% da quinta • oitava s~rie <Tabela 7>. 

As mulheres desempenhavam diversas atividades na indds

tria. O maior ndmero correspondia a costureiras (25%) e ser

vi~os gerais (23%>. O expediente come~ava entre as 6:00 e 

7:15hs e terminava entre as 14:00 e 18:20hs. Para chegar na 

hora certa • inddstria, as mulheres sa(am de casa desde an

tes das 5:30 atd as 6:30 horas da manh~ <Tabela 8). 

Por ocasi~o do retorno da mulher ao trabalho, mais da 

metade (58%> das crian~as estava com mais de dois ati tris 

meses de idade. A mais nova tinha um mis e a mais velha sete 

meses de idade. Oito mulheres n~o voltaram a trabalhar de

pois da licen~a de maternidade <Tabela 9>. 

Quase todas as mulheres (95%) amamentaram o bebi incluí

do no estudo. Ao analisar as raz3es pelas quais deram de ma

mar, verificou-se que a maioria (71%> disse que seu leite 

era melhor e mais de um quarto <29%) apontou que foi pelo 

fato de ter leite. Outras raz3es foram: a m~e tem obriga~io 

de amamentar, o m~dico ou a enfermeira a orientaram e porque 

i um prazer amamentar <Tabela 10). 
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Das 54 mulheres que amamentaram seus beb~s e voltaram a 

trabalhar, 14 (26%) o fizeram atd os seis meses ou mais. Se 

a crian~a tivesse problemas de sadde aos seis meses de ida

de, a mie poderia continuar tendo dois descansos para ama

mentar mediante a apresenta~io de um atestado m~dico (artigo 

396 da CLT>. Duas mulheres disseram que seus filhos estavam 

doentes aos seis meses de idade, mas sd uma utilizou o re

curso do atestado, v'lido por tr~s meses, para continuar 

amamentando. 

Das mulheres entrevistadas, 95~ afirmaram que a indds-

tria nio tinha creche prdprla. Menos de um quinto das mulhe

res <17%) disse que a inddstria tinha conv~nio com creche e 

que ficaram sabendo disso atrav~s da prdpria inddstria; a 

maioria (6lX> achava que nio tinha. Dez das onze mulheres 

que disseram que a inddstria tinha convlnio com creche acha

vam que era com a "Mie Cristina· e a outra mulher disse que 

n~o sabia informar. Nenhuma das 11 mUlheres que sabiam do 

convinio entre inddstrla e creche utilizou-se dele; as ra

z6es mais apontadas para isto foram: tinha algu~m para cui

dar (36X> e a creche fica fora de mio (36%). <Tabela 11>. 

Das 32 mulheres que ainda amamentavam quando voltaram a 

trabalhar depois da licen~a de maternidade, apenas cinco 

disseram que algu~m levava o bebi at~ a inddstria para ser 
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amamentadoJ isso acontecia uma vez por dia. Duas destas mu

lheres dispunham de 30 minutos para amamentar e tris de uma 

hora. Para quatro mulheres o tempo para amamentar era con

trolado. Cinco mulheres iam em casa para amamentar durante o 

expedienteJ tris iam urna vez por dia e duas iam duas vezes. 

O tempo de que dispunham para isto variava de 30 minutos a 

duas horas. Em quatro casos o tempo era controlado <Tabela 

12). 

Os bebls cujas m~es voltaram a trabalhar foram desmama

dos em m~dia aos 4.8 meses de idade. O mais novo com 10 dias 

e o mais velho com 10 meses. Metade (52%) das crian~as foi 

amamentada por mais de tris rnesesi quase um quarto <24%> foi 

amamentado por mais de seis meses. Das 11 crian~as que ti

nham atd dois meses quando suas rn~es voltaram a trabalhar, 

tris foram amamentadas além dos tris meses de idade. Dentre 

as 31 crian~as que tinham mais de dois at~ tris meses, 17 

mamaram aldm dos tris meses de· idade. Finalmente, das 12 que 

tinham mais de tris meses quando a mie voltou a trabalhar, 

oito crian~as mamaram mais de tris meses <Tabela 13>. 

A Tabela 14 mostra as crian~as segundo sua idade quando 

a m~e voltou a trabalhar e se continuaram a ser amamentadas 

depois disto. Das 54 crian~as, 32 continuaram a ser amamen

tadas depois do retorno da m~e ao trabalho. Independentemen-
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te da idade que tinham quando a m~e voltou a trabalhar, a 

maioria das crian~as continuou a ser amamentada depois dis-

to. 

Diversas N razoes foram mencionadas como causa do desmame. 

A Tabela 15 apresenta as que foram referidas pelas mulheres 

que voltaram a trabalhar. Um ter~o (35%) disse que o traba-

lho as impediu de continuar amamentando e a mesma porcenta-

gem afirmou que a razio foi o leite ter secado (era pouco, 

diminuiu). 

Perguntou-se ~s mulheres qual a maior dificuldade, na 

sua opiniio, que uma mulher que trabalha fora tem para ama-

mentar. A dificuldade referida com mais frequlncia <31%) foi 

a distlncia entre a firma e o lugar em que a crian~a ficava. 

Esta resposta Inclui o fato dom 8nibus demorarem muito e que 

o sal~rio era pouco para pagar as passagens que seriam ne-

cess~rias para ir e voltar. As mulheres tamb~m assinalaram 

que os Intervalos que tinham para amamentar eram insuficien-

tes <28%>. Em geral, estavam se referindo~ impossibilidade 

de ir at~ em casa para amamentar no hor~rio do almoço e vol-

tar em apenas uma hora. Outras raz6es apresentadas foram: as 

ind~strias nio estabelecem hor~rio para as mulheres sairem e 

amamentarem <18%), a Jornada de trabalho ~ muito longa 

(20%), falta de creche, nio tinha algu~m para levar a crian-
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~a at• a firma, o leite fica parado muito tempo e faz mal 

para o beb~ <Tabela 16>. 

Das 65 mulheres entrevistadas, 55 disseram que coloca

riam seu filho na creche da inddstria, se esta fosse nomes

mo local. A maioria delas (67%) apontou como razio para isto 

o fato de que poderia amamentar e ver a crian~a. Das 10 mu

lheres que disseram que nio colocariam seu filho na creche 

da inddstria, oito alegaram que tinham algu~m que cuidasse 

da crian~a <Tabela 17). 

Quando perguntadas sobre quais provid~ncias facilitariam 

~s empregadas amamentarem seus beb~s, 35 mulheres menciona

ram a existincla de um horirio adequado, 34 apontaram a ne

cessidade de se ter creche prdpria ou pr6xima da inddstria e 

duas acharam que se deveria permitir a amamenta~;o na indds

tria. 

c. Creches 

O ndmero de funcion~rios das creches variava de tr~s a 

25 e o ndmero de vagas de 25 a 110. 86 uma das creches n~o 

tinha todas as vagas ocupadas. Uma delas come~ava a receber 

crian~as ~s 7:00hs e as outras duas ~s 7:30hs. A creche que 
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fechava mais cedo fazia-o ~s 16:30hs e a que fechava mais 

tarde •• 18:00 hs. O período em que as creches cuidavam das 

crian,as variava de nove a 11 horas por dia. S6 uma delas 

abria aos mibados. 

As tris creches tinham convinio com ind~strias. O n~mero 

de inddstrias conveniadas n~o foi fornecido com precis~o, 

variando de tris a aproximadamente 40. O ndmero de vagas 

conveniadas era de quatro em uma creche, 16 em outra e 

aproximadamente 300 na dltima, apesar de s6 dispor de 110 

ber,os. O pre'o mensal de cada vaga conveniada tamb~m foi 

fornecido com pouca precis~o; as creches afirmaram que o 

pre'o dependia, em parte, da inddstria. Os pre,os declarados 

variaram de 0,19 a 1,88 OTN* • Duas das creches achavam que 

as inddstrias informavam •s trabalhadoras sobre o convlnio e 

uma disse que n~o sabia se as trabalhadoras eram ou n~o in

formadas sobre o convlnio. 

Nio foi possível avaliar os metros quadrados disponíveis 

por bebi, em cada creche, porque n~o havia ~reas especifi

camente destinadas a bebls que estavam sendo amamentados. 

Entretanto, uma das creches parecia superlotada e outra 

* Valor da OTN em Outubro de 1986 = Cz$ 106,40. 
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tinha muito espa~o ocioso para utilizar (estava em fase de 

acabamento>. Nenhuma das creches tinha sala de amamenta~io. 

Em duas delas havia algumas poltronas e/ou um sof~ na sala 

de espera, que eventualmente poderiam ser usados na hora de 

dar de mamar. Duas tinham cozinha diet~tica, por~m em uma 

delas os beb@s tomavam banho no mesmo local. 

O piso de todas as dependincias era lav,vel em apenas 

uma creche; nas outras, o piso da cozinha era lav,vel mas 

nio o do ber~~rio. Em todas as creches as paredes eram lav~-

veis. Em nenhuma delas havia instala~3es sanit~rlas para 

mies; em duas, elas podiam usar o banheiro das funcion,rlas. 

Em duas creches informaram que nenhuma mie ia at~ 1' pa-

ra amamentar. Segundo as creches, as mulheres nio iam ama-

mentar porque as empresas nio as liberavam ou porque J~ ha-

viam desmamado o bebi quando voltaram ao trabalho. Nenhuma 

das creches fornecia transporte para as mies, por falta de 

condi~3es financeiras; uma delas dependia de uma pessoa vo-

lunt~ria ati para transportar os mantimentos. 
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5. DISCUSSÃO 

A discussio que se segue estar~ centrada nos seguintes 

aspectos atd aqui desenvolvidos: a OIT e o aleitamento ma

terno, a leglsla~io brasileira e sua apllca~io, conforme ve

rificada no estudo de caso. 

5.1. A OIT e o aleitamento materno 

Aparentemente, a razão pela qual a OIT se debrutou sobre 

o problema do aleitamento materno e a mulher trabalhadora 

logo em sua primeira Conferincia, foi o fato do assunto 

aparecer nas respostas aos questionários enviados previamen

te pelo Comiti Organizador aos países participantes. O Rela

tório III, apresentado na primeira Conferincia da OIT, dizia 

que, ao analisar as respostas dos referidos question~rios 

verificou-se que a legislatio entio existente objetivava as

segurar nio só a sa~de da mie trabalhadora como tamb~m de 

seu filho. 

Por~m. ao se examinar o Quadro 1, que resume as 

disposit3c~ legais relacionadas ao aleitamento materno em 

vigor antes de 1919, não se pode constatar qualquer 

preocupatio objetiva com a protetão da crianta, mas sim o 

71 



cuidado para que a for~a de trabalho feminina fosse pre-

servada ~ a produ~~o mofr~mm~ pr~Jufzom mfnlmos com o 

aleitamento materno. A preocupa~io constante nessa le-

gisla~ão era a de ~stabelecer normas sob as quais 

fosse oferecida trabalhadoras oportunl-

dade de amamentar seus filhos. Tais normas tendiam a concen

trar-se em determinar tempo para amamentar, n~mero m(nimo de 

trabalhadoras que implicava a exlstlncia de um local especí

fico para amamenta~io, que os intervalos para amamentar fos

sem remunerados e al~m dos descansos normais. 

De um modo geral, as dellbera~8es da OIT não representa

ram avan~o significativo em rela~~o ao conte~do da legisla

~ão que tratava do aleitamento materno existente antes de 

1919. Mas foram, sem ddvida, um importante estímulo para que 

numerosos pa(ses se Interessassem pelo assunto, ao ponto de 

inclu(-lo em suas pr6prias leis. 

5.2. A legisla~ão brasileira 

No Brasil, assim corno na Europa, antes mesmo do surgi

mento da OIT, se verificava uma certa inquieta~ão acerca do 

assunto da mulher trabalhadora que amamentava. Corno se viu, 

Ji no inicio do s~culo existia uma insistlncia por parte dos 
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midicos junto ao governo, no sentido de que este tomasse 

providincias para melhorar as condi~8es de trabalho da mu

lher. Esses médicos se preocupavam com os altos índices de 

mortalidade infantil e preconizavam a necessidade da insta

la~io de creches Junto ~s fibricas. 

Foi somente em 1923 que apareceu a primeira lei que tra

tava do assunto: Decreto 16.300. Esse decreto cumpria em 

parte a Conven~io 3 da OIT, J~ que nio fixava a dura~io dos 

intervalos. Em contrapartida, apresentou um avan'o em rela

~io ~ legisla~io internacional ao estipular a existlncia de 

creches ou salas de amamenta~io prdximas aos locais de tra-

balho. 

O Decreto 21.417A, de 1932, apresentava algumas mudan,as 

em rela,io ao anterior, adequando completamente a leglsla~io 

brasileira ~s exigincias da Conven,io 3 da OIT, ainda que 

com 13 anos de atraso. Paradoxalmente, o pa(s veio ratificar 

essa Conven,io sd em 1935 tris anos apds a efetiva,io legal 

de todas as medidas propostas por ela. 

Nas décadas seguintes, as novas disposi~5es legais nio 

representaram benef(cios para a mulher trabalhadora. As mu

dan,as que via se introduzindo parecem, muito mais, adaptar 
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que come,ou a vigorar em 1943, manteve, basicamente o que J~ 

estava previsto pelo decreto de 1932. 

Entretanto, o par~grafo primeiro do artigo 389 difere do 

decreto anterior no que diz respeito~ questlo das creches. 

Enquanto o decreto de 1932 determinava a obrigatoriedade de 

creches "nos· estabelecimentos industriais ou comerciais, o 

referido artigo diz que esses estabelecimentos "teria" local 

apropriado para a guarda dos filhos das trabalhadoras! est~ 

reda,io d~ margem a que se interprete a lei no sentido de 

que a exiglncia ~da disponibilidade de um local para guarda 

das crian~as, nio importando a sua localiza~io dentro dos 

estabelecimentos ou em outros locais distintos. Essa inter

preta~lo parece se confirmar pela introdu~io, em 1967, de um 

outro par~grafo ao artigo 389, prevendo a possibilidade de 

convlnios com outras entidades pdblicas ou privadas para a 

utiliza,lo de suas creches. 

Outro aspecto a se observar ~ que o par~grafo primeiro 

do artigo 389 fala que as trabalhadoras devem gozar dos be

nef(cios nele previstos enquanto seus filhos estiverem no 

"período de amamenta~io". Nlo se define, por~m, o que~ esse 

per{odo e qual a sua dura~~o. Consequlncla disso~ que, como 

o artigo 396 previ que a trabalhadora disp6e dos dois inter

valos di~rios para amamentar at~ que o filho complete "seis 
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meses·, este tempo' considerado como sendo o referido pe

ríodo de amamenta~io. 

Por sua vez, o artigo 396 da CLT apresenta um avan~o em 

rela~~o ao decreto de 1932 porque previ a possibilidade da 

mulher continuar dispondo dos dois intervalos diirios para 

amamentar seu filho depois que ele completar seis meses de 

idade, quando a sadde da crlan~a o exigir. Cabe notar, ain

da, que esta ~ a ~nica referlncia • sadde da crian~a em toda 

a legisla~~o revisada. 

A Portaria n2 1 do DNBHT estabelece normas a serem se

guidas pelas empresas para instalarem creches ou fazerem 

convinios. O par~grafo segundo dessa portaria, estabelece 

que o ndmero de leitos no ber~~rio, a serem mantidos por um 

estabelecimento, obedecer~~ propor~io de um para cada grupo 

de "30 empregadas entre 16 e 40 anos de idade". A fixa~io 

dessa faixa et~ria difere do critirio previsto no par~grafo 

primeiro do artigo 389 da CLT, segundo o qual serio obriga-

dos a dispor do local apropriado para amamenta~io os esta-

belecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres "com 

mais de 16 anos". 

A discrepincia apontada provoca situa,Ses como a que se 

observou no estudo de caso. Uma inddstria tinha mais de 30 
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trabalhadoras com mais de 16 anos, o que a obrigava a ter ou 

manter conv~nio com crecheJ por~m, tinha menos de 30 mulhe

res entre 16 e 40 anos de idade, o que significava que n~o 

precisava manter nenhuma vaga no ber~~rio- Como a tend~ncia 

~ que os estabelecimentos fa~am convinio com creches para 

atender ~s exigincias legais, e essas creches fixam o pre'o 

do convinio conforme o n~mero de vagas conveniadas, a situa-

~io descrita gera um impasse para determinar em que bases 

se far~ o convinio. A ind~stria em questio tinha convinio de 

duas vagas. 

Com rela~io ~s multas previstas no artigo 401 para os 

empregadores que nio cumprirem as determina~3es da CLT quan

to • prote~io ao trabalho feminino, nada cabe discutir dado 

o seu cariter irrisório. 

Como tentativa de aprimorar a legisla~io o artigo 389 da 

.CLT foi alterado, em 1986, para permitir a ado~io do sistema 

de reembolso-creche no lugar da exig@ncia original. Um avan

~o promovido por essa altera~io ~ prever que o benef(cio do 

reembolso-creche seja concedido a toda trabalhadora, sem le

var em considera~io o n~mero de mulheres do estabelecimento, 

nem a sua idade. Outra contribui~io positiva~ a exig@ncia 

no sentido de que os estabelecimentos informem •s trabalha-
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doras da exist&ncia db sistema de reembolso-creche e das 

provid&ncias para utlliz~-lo. 

Essa altera~io parece reconhecer as dificuldades pritl

cas da antiga legisla~~o, oferecendo uma alternativa mais 

vi~vel. Entretanto, o reembolso-creche, na realidade, pode 

resolver, pelo menos at~ a crian~a completar seis meses de 

Idade, o problema que significa para a mie o cuidado do fi

lho durante o expediente. Mas n~o ~uma contribui,~o eficaz 

para manter o aleitamento materno, Ji que o que adianta pa

ra uma m~e ter assegurado o pagamento de uma creche que fica 

fora de m~o? Em geral n~o existem creches nas regi3es onde 

se concentram as ind~strias e escritdrios. Mesmo que a m~e 

pretenda continuar amamentando, se nio tiver transporte para 

ir at~ a creche e os intervalos continuarem sendo curtos, sd 

poder~ desmamar seu filho. 

No caso de uma mulher ter uma creche prdxima ao servl,o, 

~ qual pode Ir em intervalos fixos, o que ela faz se tem os 

seios cheios de leite e come,am a vazar? Seria necess~rio 

que ela pudesse fazer ordenha. Por~m, em muitas ind~strias ~ 

controlado at~ o n~mero de vezes que ela pode Ir ao banhei-

ro. 
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5.3. As altera~ões propostas à legisla~ão brasileira 

A primeira tentativa de modificar a legisla,ão brasilei

ra relativa ao aleitamento materno aparece no perfodo entre 

1936-37 atrav~s de Bertha Lutz. Depois disto, somente a par

tir de 1979 ~ que se registraram propostas de altera,Ses 

que, entretanto, nio chegaram a modificar a CLT. 

A proposta do Deputado Jos• Camargo, de 1985, poderia 

ser considerada uma das mais significativas. Ao propor are

voga,io dos par~grafos primeiro e segundo do artigo 389 e o 

acr~scimo de um inciso que previa a obrigatoriedade das em

presas providenciarem, às suas pr6prias custas, local apro

priado para as mulheres deixarem seus filhos no perfodo de 

amamenta,io e pr~-escola, ele derrubaria a exigincia de um 

n~mero m{nimo de trabalhadoras e, aparentemente, a possibi-

1 idade de convinios com creches. Entretanto, a reda,ão do 

referido inciso ainda d' margem • possibilidade das empresas 

fazerem convinios, J~ que diz que a vigillncia e assistin

cia aos filhos das trabalhadoras estaria a cargo da empresa. 

Esta expressão nio determina que o local para guarda das 

crian,as seJa necessariamente na pr6pria empresa, o que pode 

implicar as mesmas ambiguidades J' provocadas pelo par~grafo 

segundo do artigo 389 da CLT. 
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Mais significativa ainda foi a proposta do deputado 

Francisco Amaral, uma vez que, se tivesse sido aprovada, 

promoveria grandes avan,os em muitos aspectos relativos ao 

aleitamento materno. 

Entretanto, ao lado desses progressos, o projeto do de

putado tem alguns pontos amb(guos. N~o fica claro se os be

nefici~rios das medidas propostas s~o unicamente os filhos 

das mulheres trabalhadoras ou os filhos de todos os traba

lhadores, J~ que ele usa indistintamente os termos: pais, 

respons,veis e empregados. Outra quest~o pouco clara diz 

respeito a quem e por quanto tempo as empresas n~o obrigadas 

a ter creche deveriam pagar o valor estabelecido? Esse valor 

seria pago a todos os empregados para cada filho de 0 at~ 3 

anos e 11 meses de idade? 

Finalmente, cabe ressaltar que o deputado mant~m a con

cep,~o de que bastam dois intervalos di,rios e de dura~~o 

fixa para as mulheres amamentarem seus filhos durante a 

Jornada de trabalho. 

De modo geral, analisando todas as propostas de altera

'~o apresentadas at• 1986, o que se observa • que, mesmo que 

elas tivessem chegado a modificar a CLT, n~o produziriam mu-
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dan~as significativas. Isto porque essas propostas n~o re

presentam nenhuma altera~~o profunda no conte~do da legisla

~io vigente, pois n~o eliminam as ambiguidades Ji discutidas 

anteriormente. Assim como a lei em vigor, as propostas de 

altera~io parecem partir do pressuposto de que, para que as 

mulheres trabalhadoras amamentem seus filhos, basta conce

der-lhes um determinado n~mero de intervalos de dura~io fixa 

durante o expediente at• que a crian~a complete uma certa 

Idade, fixada arbitrariamente, e prever a exlstlncia de lo

cais para amamenta~io, sem contudo especificar a sua locali-

za~ão. 

Essas propostas ngo consideram aspectos que, provavel

mente, sio muito mais importantes na declsio da mulher de 

continuar amamentando ou nio, depois que volta ao trabalho. 

Para a mulher tomar essa decisão, tão importante quanto ter 

assegurada a concessio de Intervalos didrios para amamentar 

at• que a crian~a complete certa idade, sio importantes as 

condi~3es em que ela trabalha: a que horas come~a seu expe

diente, em que condi~3es faz o traJeto at~ o local de traba

lho <8nibus e/ou trens lotados, chuva, frio) e se pode levar 

sua crian~a Junto em uma situa~io razoavelmente confortivel. 

O fato de se determinar que as empresas sio obrigadas a 

manter locais para amamenta~io ou fazer convlnios com creche 
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tambim n~o garante que ,as trabalhadoras decidam e consigam 

continuar amamentando, se o tempo previsto para os interva

los ~ muito curto e r(gido. Tampouco prever condu,~o at~ a 

cr~che garante que a dura~~o dos intervalos seja adequada. 

Por outro lado, a amplia,~o do tempo dos Intervalos por si 

só n~o garante que a trabalhadora consiga continuar amamen

tando, se a distlncla entre o local de trabalho e o da ama

menta,~o for grande. A lei tamb~m d~ margem a que seJam fei

t6s certo arranJos ~orno Juntar os dois Intervalos em um s6 

ou propor qUe a trabalhadora sala uma hora mais cedo, como 

se verificou no estudo de caso. Esse tipo de manobra burla o 

que seria o espírito da lei porque torna mais espa,adas ain

da as mamadas, Impossibilitando tima amamenta,~o satisfató

ria, al~m de trazer enorme desconforto para a mulher que te

r~ os seios cheios e ser~ obrigada a fazer ordenha para 

evitar o vazamento. Ao mesmo tempo, Isso significa que a 

crian'a deve receber outro alimento durante o período de 

trabalho da m~e. 
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5.4. O estudo de caso e a apllca~ão das leis de prote~ão ao 

aleitamento materno 

Analisando os resultados obtidos no estudo de caso, ve

rificou-se que, uma inddstria parecia cumprir integralmente 

a legisla~~o relativa ao aleitamento materno, J~ que tinha 

convlnio com creche, disse que forneceria transporte para as 

trabalhadoras irem amamentar e permitiria a dilata~~o dope

r(odo durante o qual a mulher tem direito a intervalos para 

amamentar. As outras seis inddstrias tinham convinio e 

afirmaram que permitiriam dilatar o per(odo de amamenta~io, 

exceto uma que afirmou que chegaria a dispensar a mulher se 

ela pedisse tal prorroga~io. Uma outra lnddstrla nio tinha 

creche pr6pria nem convinio. 

Embora a grande maioria das lnddstrlas tivesse convinio 

com creche, um problema que se detectou foi que a maior par

te das trabalhadoras afirmou que as inddstrlas n~o tinham 

convinio ou que nio sabiam se tinham. Isto' contradit6rio 

J' que s6 uma das inddstrias disse que n~o informava as tra

balhadoras sobre o convlnio. Cabe ressaltar que a pr6pria 

legisla~io nio determina que seja divulgada a existincia 

desse benef(clo. Nenhuma das crian~as inclu(das no estudo de 

caso frequentou a creche conveniada e nenhuma das creches 
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estava preparada para atender~ amamenta,io, Ji que nio ti

nham local espec(fico para isto. 

As raz6es para a nio utiliza,So das creches sio diferen-

tes de acordo com a fonte perguntada. Por~m, ind~strias, 

creches e trabalhadoras mencionam algumas raz6es em comum: 

as ind~strias e creches apontam o fato das mulheres n~o es

tarem amamentando/desmamarem cedo como causa para as creches 

nio serem usadas. As trabalhadoras e as ind~strias concordam 

em que duas raz6es para nio levarem os bebis ~s creches sio: 

ficam fora de mio/muito longe e as mies tim outra pessoa pa

ra cuidar da crian,a. 

De acordo com a Portaria n~ 1 da DNSHT as creches conve

niadas deveriam estar prdximas da residincia das trabalhado

ras ou das ind~strias; caso nio haJa creches nessas condi

,6es, os convinios poderiam ser celebrados com outras, desde 

que as ind~strias ou as creches fornecessem transporte gra

tuito para as trabalhadoras que estivessem amamentando. En

tretanto, o que se verificou no estudo de caso foi que tris 

ind~strias nem sabiam informar a que distlncia ficava acre

che conveniada; uma ind~stria disse que a creche ficava a 

sete quadras e as outras tris a dois quil8metros: todas es

sas distincias sio muito grandes para serem percorridas a p~ 

no prazo de meia hora (intervalo previsto para amamenta,io>. 
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~ interessante observar que ningu~m fez refer~ncia ao 

hor~rio de funcionamento das creches e do expediente de tra-

balho como obst~culos. A creche que abria mais cedo o fazia 

~s 7:00 horas; entretanto, 29 das mulheres entrevistadas co-

me;avam a trabalhar antes desse hor~rio, 34 exatamente ~s 

7:00 horas e duas ~s 7:15 horas. Uma das creches fechava 

16:30 horas enquanto 60·mulheres trabalhavam pelo menos at~ 

~s 17:00 horas. 
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6. CONCLUSÕES 

No decorrer do presente trabalho chegou-se às seguintes 

conclus3es: 

1. A partir da primeira conferincia da OIT, em 1919, tem 

havido um interesse relativamente constante dos legisladores 

brasileiros pela questio da amamenta~io dos filhos das mu-

lheres trabalhadoras. No decorrer desse tempo a legislaçio 

brasileira adequou-se •s conven~Ses da OIT relativas a esse 

assunto. 

~-O conte~do das leis e decretos brasileiros discuti-

dos foi influenciado pela preocupa~io com o efeito negativo 

de um per(odo curto de amamenta~io sobre a sa~de da crian~a. 

3 - Apesar da existlncla de leis que supostamente visam 

garantir o direito do aleitamento materno aos filhos de mu-

lheres empregadas, elas nio sio avaliadas em termos de sua 

adequa~io e eficiincia, tanto no contexto da realidade bra-

sileira quanto em relaçio aos pressupostos cient(ficos que 

estabelecem as condi~3es 
. . necessar1as para que uma mulher 

consiga amamentar satisfatoriamente. 
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4- Promovem-se reformas que possibilitam saídas estri

tamente legais para o n~o cumprimento do espir(to das leis. 

5 -Para que as mulheres trabalhadoras consigam conti

nuar amamentando depois da llcen'a de maternidade~ necess~

rio que os intervalos concedidos para Isto nio seJam fixos, 

nem quanto ao ndmero ne~ quanto • sua dura~io. Isto signifi

ca que seria preciso permitir • mulher amamentar seu filho 

sempre que fosse necess~rio, at~ qUe algumas mamadas pu

dessem ser totalmente substituídas por outros alimentos. 

Para satisfazer essa condl,io descrita acima impBe-se 

outra: proximidade f(sica entre a mie e a crlan'a durante o 

expediente. Isso equivale a dizer que todas as inddstrias 

devem dispor de espa~o para a guarda das crian,as que este

Jam sendo amamentadas, no prdprio local de trabalho, sem le

var em considera,io o ndmero de mulheres trabalhando nem a 

sua idade. 
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7. SUGESTÕES 

Uma forma de tornar vl,vel o aleitamento materno para os 

filhos das mulheres trabalhadoras seria as ind~strias insta

larem salas de amamenta,io para atender ~s mulheres que es

tivessem amamentando. A instala~io dessas salas permitiria a 

essencial proximidade física entre as mies e as crian,as e, 

seguramente, nio implicaria grandes investimentos, J' que 

nio precisariam e nem comportariam elementos de sofistica

'io. As inddstrias precisariam dispor de um espa~o físico 

(sala/salio) com instala,Bes sanit,rias e uma pequena cozi

nhai teriam que comprar alguns m6veis e utensílios, tais co

mo ber~os, mesa, ar~'rlo, cadeiras, geladeira, fogio e ba

nheiras pl,sticas; finalmente, precisariam contratar algumas 

funcion,rias para cuidarem dos bebis enquanto as mies traba

lham. Seriam esses, basicamente, os gastos das inddstrias, 

J' que roupas e alimenta,io suplementar (quando estivesse 

sendo dada) deveriam ser providenciadas pelas mies, e apenas 

ministradas pelas funcion,rias da sala de amamenta,io. 

Atrav~s do estudo de caso verificou-se que, tanto o n~-

mero de mulheres trabalhadoras em geral quanto daquelas que 

tinham direito~ licen'a de mater·nidade, nio era grande em 

rela~io ao ndmero total de empregados; tampouco se constatou 

uma concentra,io de mulheres amamentando ao mesmo tempo em 
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cada inddstria. Isso significa que as referidas salas de 

amamenta~~o n~o precisariam ser de grande porte e, conse

quentemente, n~o representariam um grande volume de investi

mentos. 

Para que os recursos descritos acima sejam utilizados e 

produzam os efeitos deseJ,veis, faz-se necess,ria outra im

portante providincla: a promo~~o de a~6es educativas para 

esclarecer e instruir as mulheres quanto ao valor do aleita

mento materno, bem como ajud,-las a resolver os problemas 

que possam surgir durante o per{odo de amamenta~~o. Este ti

po de instru~~o contribuiria para evitar o desmame precoce. 
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QUADRO 1 
DISPOSICÕES LEGAIS RELACIONADAS AO ALEITAMENTO MATERNO, EM VIGOR ANTES DE 1919. 

Argentina- <Apenas na capital da Rep~blica) 15 minutos de intervalo a cada duas horas 
1907 para as m~es <lactantes) alimentarem seus filhos, aljm dos descansos nor

mais. 

Dinamarca- Onde 25 mulheres estivessem empregadas, uma sala especial, aquecida no 
1913 te.n1po de frio, dever i a estar di spon {vel para uso de lactantes. 

Espanha 
1900/1907* 

Franç:a 
? ** 

Holanda 
1910/1911 

Itália 
l.909 

Noruega 
1915 

Portugal 
189111915 

Sujcia 
1912/1916 

Para o prop6sito de amamentar seus filhos, as lactantes deveriam ter uma 
hora de folga durante a jornada de trabalho, dividida em duas meias horas, 
sendo o horário escolhido pela m~e. Esses intervalos eram totalmente remu
nerados. 

Mulheres que haviam tido um parto nos ~ltimos 12 meses deveriam ter permis
sio para amamentar seus bebis duas meias horas diariamente, durante a jorna
da de trabalho, além dos ~escansos normais. Deveria ser possível amamentar 
no local de trabalho. O tempo dos intervalos seria reduzido para 2~ minutos 
se o empregador fornecesse sala especial para amamentaç:~o na pr6pria firma. 
Firmas que tivessem mais de 100 trabalhadoras maiores de 15 anos poderiam 
ser solicitadas a terem salas para amamentaç:io. 

A lei afirmava que deveria ser dada •s lactantes oportunidade adequada para 
amamentarem seus filhos. 

Uma sala especial deveria estar disponível nas fábricas para o uso de lac
tantes; se menos de 50 mulheres estivessem empregadas, poderiam ser feitos 
"arranjos" para que deixassem o trabalho em horários combinados afim de 
amamentarem seus filhos. O intervalo para este fim deveria ser de pelo me
nos uma hora; meia hora se houvesse uma sala especial para amamentaç:~o na 
prdxima firma. Deveria ser concedida •s lactantes pelo menos meia hora 
remunerada para amamentarem seus filhos. 

N~o deveriam ser recusadas •s mulheres oportunidades para amamentarem seus 
filhos. 

Em cada fábrica com mais de 50 trabalhadoras deveria haver uma creche que 
satisfizesse requisitos estabelecidos. Várias firmas poderiam ter uma cre
che comum, que n~o deveria estar a mais de 300 ms de distância de qualquer 
uma delas. As lactantes poderiam usar a creche, de acordo com os regulamen
tos. 

Deveria ser permitido •s lactantes o descanso necessário para amamentarem 
seus i'llhos. 

* Quando est~o indicados dois anos diferentes, significa que na fonte n~o j possível 
determ1nar qual deles se refere •s disposiç:6es sobre aleitamento. 

**Quando aparece um sinal de interrogaç:~o <?> abaixo do nome do pa{s, significa que na 
fonte n~o foi mencionado o ano da adoç:~o das respectivas disposiç:Ões sobre Aleita
mento. Entretanto, sabe-se que esse ano é anterior a 1919. 



QUADRO 2 
RECURSOS LEGAIS, EM DIFERENTES PAíSES, PARA O CUIDADO E AMAMENTAÇÃO DOS BEBÊS DAS MULHERES 

QUE DESENVOLVEM TRABALHO REMUNERADO 

AHÉRICA 

País Cuidado 

Argentina As inddstrias com mais. de 30 trabalhadoras 
devem montar e equipar creches para crian~as 
menores de dois anos. 

Bahan1as ? 

Barbados ? 

Bolívia* ? 

Canadá Nenhum 

Chile* Firmas com mais de 20 trabalhadoras devem pro
videnciar creches, onde as mulheres possam 
deixar suas crian~as com menos de dois anos a 
cargo de pessoal qualificado e amamentá-las. 

Col3mbia As firmas devem providenciar sala para amamen
~ão, creche próxima ao local de trabalho ou 
fazer conv~nio com uma das institui~3es para 
a prote~ão das crian~as. 

Costa Rica Firmas com mais de 30 trabalhadoras devem pro
videnciar sala para amamenta~io ou creche. 

Cuba Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem pro
videnciar creche. 

Aauuum t a~ão 

30 minutos duas vezes por dia, at~ o bebi ter 
12 meses de idade. Possibilidade de intervalos 
mais frequentes com atestado m'dico (ex. bebi 
prematuro>. Recursos válidos só para trabalha
doras da ind~stria ou com,rcio. Intervalo re
munerado**· 

Nenhum. 

Nenhum. 

Nio menos de 60 minutos por dia. 

Somente o Quebec prevê a possibilidade de licen
~a para a11li\\Rlentar, nos casos em que as condi ç:Ões 
de trabalho ofereç:am riscos para o bebi. 

Dois intervalos diários <no total de 60 minutos>. 
feitos al~m dos descansos normais. 

30 minutos duas vezes por dia, at' o bebi ter 
seis meses de idade. Possibilidade de extensão 
com atestado m~dico. 

30 minutos duas vezes por dia, ou 15 minutos de 
tris em tris horas, al~m dos descansos normais. 

Existem intervalos para amamentar, remunerados 
e feitos al~m dos descansos normais. 

Continua 

? Quando houver um? na coluna "Cuidado", significa que não foi encontrad~ informa~ão sobre o assunto. 
* Os países assinalados com* tim leis que de-finem as características que as creches devem ter. 

**Quando não houver indica~io contrária, os intervalos são remunerados. 



Equador 

El 
Salvador 

EUA 

Granada 

Guatemala 

Guiana 

Haiti 

Honduras 

Jamaica 

M~xico 

Nicar~gua 

Panam~ 

Paraguai 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem pro
videnciar creche e arcar com os custos. 

Ex1stem creches do governo para crianças de 
at~ seis anos de idade. 

Nenhum. 

? 

Os empregadores devem providenciar locais 
para a amamentação de crianças de até três 
anos de idade. 

? 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem pro
videnciar local para amamentação e creche com 
pessoal qualificado, para cr1anças de at~ 
2 anos de idade. Um grupo de firmas pode 
estabelecer uma creche centralizada. 

Firmas devem providenciar local para amameo
tação. Firmas com mais de 20 trabalhadoras 
devem providenciar creche para crianças de 
at~ tris anos de idade e arcar com os custos. 
O Governo tem algumas creches para crianças 
de 45 dias até seis anos de idade. 

? 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem pro
videnciar local para amamentação. 

Firmas com mais de 30 trabalhadoras devem pro
videnciar creche. 

O governo deve estabelecer creches em áreas 
industriais e comerciais com grande concen
tração de trabalhadoras. Creches para crian
ças em tdade pré-escolar. 

? 

15 minutos a cada tris horas, até o bebi ter nove 
meses de idade, se houver local para amamentar na 
própria firma; se não houver, a jornada de traba
lho será reduzida para seis horas durante esses 
meses. Intervalos não re~~nerados. 

Nenhum. 

Nenhum. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia ou 15 minutos de 
tris em tris horas, durante 10 meses. Intervalos 
feitos al~m dos descansos normais. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia ou 15 minutos de 
tris em tris horas, até a criança ter dois anos 
de idade. Intervalos feitos além dos descansos 
normais. 

30 minutos duas vezes por dia, até o bebê ter 
seis meses de idade. Um intervalo ser~ fe1to pela 
manhã e outro • tarde, além dos descansos normais. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes pdr dia. Intervalos não 
remunerados. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos não 
remunerados. 

30 minutos duas vezes por dia ou 15 minutos 
a cada tris horas. 

30 minutos duas vezes por dia. 

Continua 



Per~ ? 

Rep~bl ica Ind~strias com mais de 50 trabalhadoras devem 
Domtnicana providenciar creche. 

Trinidad e ? 
Tobago 

Uruguai ? 

Venezuela As firmas devem providenciar locais para 
amamenta~io ou creche. 

ÁFRICA 

Alto Volta ? 

Angola ? 

Benin ? 

Botswana ? 

Burundi ? 

Camar3es ? 

60 minutos por dia, além dos descansos normais. 

20 minutos tris vezes por dia. Intervalos nio 
remunerados. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia. Um médico do 
Conselho de Bem-Estar da Crian~a decidiri até 
que idade o bebi seri amamentado. As funcioni
rias p~blicas podem pedir autoriza~io para 
trabalhar apenas meio período durante o período 
de amamenta~io. 

30 mtnutos duas vezes por dia, além dos des
cansos normais. 

Nio mats de 60 minutos por dia, até o bebi ter L5 
meses de idade. 

30 minutos duas vezes Por dia. Intervalos nio re
munerados. 

Nio mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter i5 
meses de idade. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos nio re
munerados. 

30 mtnutos duas vezes por dia. 

Nio mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter i5 
meses de idade. A hora pode ser divtdida em vártos 
intervalos, cuja frequincia e dura~io será determi
nada pelo regulamento da firma ou de comum acorao. 

Continua 



Chade 

Congo 

Costa do 
Marfim 

Gabão 

Gana 

Guiné 

Guiné 
Equatorial 

Ken~a 

Lessoto 

As mies sempre poderio amamentar na firma. 
Para isto, todas as firmas que tenham mais 
de 50 trabalhadoras deveria dispor de uma 
sala para amamentaçio no local de trabalho 
ou perto. 

? 

As mies sempre poderio amamentar na firma. 
Para isto, todas as firmas que tenham mais 
de 25 trabalhadoras deveria dispor de uma 
sala para amamentaçio no local de trabalho 
ou perto. 

As mães sempre poderão amamentar na firma. 
Para isto, todas as firmas que tenham mais 
de 50 trabalhadoras deverão dispor de uma 
sala para amamentação no local de trabalho 
ou perto. 

? 

? 

? 

? 

? 

Libéria ? 

Madag~scar As mães sempre poderão amamentar na firma. O 
Inspetor do Trabalho e Legislação Social 
pode exigir um local para amamentação em 
todas as firmas ou naquelas com mais de 25 
trabalhadoras. 

Quando a mie e a firma nio chegarem a acordo, os 
intervalos serão de 30 minutos e feitos no meio 
de cada período de trabalho. 

Nio mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 15 
meses de idade. A hora ser~ ~ividida em dois 
intervalos de 30 minutos, um pela manhã e outro ~ 
tarde. Hor~rio fixado de comum acordo ou no me1o 
de cada período de trabalho. 

30 minutos duas vezes Por dia, até o bebi ter 15 
meses de idade. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 15 
meses de idade. Intervalos não remunerados. 

Não mais de 120 minutos por dia, até 15 meses após 
a volta ao trabalho. Intervalos não remunerados. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos não remu
nerados. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 15 
meses de idade. 

Nenhum. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes Por dia. Intervalos não 
re~~nerados. 

Nenhum. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 
15 meses de idade. A hora ser~ dividida em dois 
intervalos de 30 minutos, um pela manhã e outro 
~ tarde. Hor~rio fixado de comum acordo ou inter
valo feito no meio de cada periodo de trabalho. 
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Mal~ui 

Mal i 

Mauritinia 

Mo~ambique 

Níger 

Nigéria 

Rep~blica 
Centro
Africana 

Rep~blica 
Malagasi 

Ruanda 

Senegal 

Som~lia 

? 

? 

O Ministro do Trabalho pode exigir que as 
firmas com mais de 100 trabalhadoras provi
denciem um local para ama~enta~ão nas 
pr6prias firmas ou perto delas. 

O Governo providencia creches nos locais 
de trabalho. 

As mies sempre poderio amamentar seus filhos 
na firma. Para isto, o Inspetor do Trabalho 
pode exigir um local para amamenta~io em 
todas as firmas com mais de 25 trabalhadoras. 

? 

As mies sempre poderio amamentar seus filhos 
na firma. Para isto, todas as firmas que 
que tenham mais de 50 trabalhadoras deveria 
dispor de sala para amamenta~ão no local.de 
trabalho ou perto. 

? 

Nenhum. 

? 

? 

Suazilindia? 

Tanzinia ? 

Toga ? 

Nenhum. 

Não mais de 60 minutos Por dia, até o bebê ter 15 
meses de idade. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebê ter 15 
meses de idade. A hora poder~ ser dividida em dois 
intervalo~ em hor~rios fixados de comum acordo ou 
no meio de cada período de trabalho. 

30 minutos duas vezes por dia, até o bebê ter seis 
meses de idade. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes Por dia. Intervalos nio remu
nerados. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 15 
meses de idade. Um intervalo pela manhã e outro ~ 
tarde. Hor~rio f~xado de comum acordo, ou um inter
valo em cada per1odo de trabalho. 

30 minutos duas vezes por dia, até o bebê ter 15 
meses de idade. Intervalos feitos além dos descansos 
normais. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos não 
remunerados. 

Nio mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 
12 meses de idade. Intervalos nio remunerados. 

60 minutos duas vezes por dia, até o bebi ter 
12 meses de idade. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos nio 
remunerados. 

30 minutos duas vezes por dia. Intervalos não 
remunerados. 

Nenhum. 

Continua 



Uganda ? Nenhum. 

Zaire ? 30 minutos duas vezes por dia. 

Zâmbia ? Nenhum. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORIENTE MÉDIO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arábia 
Saudita 

Argélia 

Bahrein 

Chipre 

Eg i t ott 

Etiétpia 

Emirados 
Árabes 

Irã 

Ira que 

Creches em firmas com mais de 50 trabalhado
ras. 

As firmas com mais de 100 trabalhadoras podem 
ser obrigadas a providenciar locais para ama
mentação, Para crianças de até um ano de idade. 

? 

Nenhum. 

Firmas com 100 ou mais trabalhadoras (exceto 
trabalhadoras agrícolas) devem providenciar 
creche para crianças de tris meses a seis 
anos de idade. Firmas com menos de 100 traba
lhadoras Podem se unir para providenciar uma 
creche comum. 

? 

? 

Firmas em que mais de 10 trabalhadoras este
jam amamentando devem ter creche no local de 
trabalho ou perto~ 

Creches em firmas que empregam mulheres. 

60 minutos por dia. 

30 minutos 
n1inutos se 
até o bebê 

. ·s para 20 
duas vezes por dia, reduz•~el a firma, 
houver sala para amamentaçao n 
ter 12 meses de idade. 

60 minutos por dia. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia, 
meses de idade. 

Nenhum. 

até o bebê ter 18 

30 minutos duas vezes por dia, até o bebê ter 
18 meses de idade. 

30 minutos a cada tris horas, além dos descansos 
normais. 

30 minutos duas vezes por dia. 

Continua 

-r· mas devem 
tt As mães que usam a creche devem contribuir com uma percentagem de seu salário mensal bruto. As •r_ das mães. 

financiar a construção e equipamento das creches, bem como os custos não cobertos com a contribulçao 



Israel+ 

Jordânia 

Ku~eit 

Líbano 

Líbia 

Marrocos 

Paquistão 

Crianças cuidadas no sistema de kibbutz. 

Firmas com mais de 30 trabalhadoras devem 
providenciar local adequado para as crian
ças com menos de seis anos de Idade. 

? 

? 

? 

Firmas devem providenciar creches. 

O Governo pode exigir que firmas com mais 
de 40 trabalhadoras providenciem creche 
para crianças menores de seis anos. 

R. Árabe do ? 
Iimen 

R. Dem.Pop. Creches em firmas que empregam mulheres. 
do Iimen 

Síria~ 

Sudão 

Tunísia 

Firmas com mais de 100 trabalhadoras devem 
providenctar creche para crianças de dois 
meses a tris anos de idade. A creche deve 
ficar perto da firma. Um grupo de firmas, 
com menos de 100 mulheres cada pode esta
belecer uma creche centralizada. O serviço 
de creche pode ser contratado com uma agin
cia de "social welfare·. 

Nenhum. 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras maio
res de 15 anos devem provtdenciar local para 
amamentação. 

60 minutos duas vezes por dia, al~m dos descansos 
normais. 

Nenhum. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia, at~ o bebi ter 18 
meses de idade. 

30 minutos duas vezes por dia, at~ o bebi ter 12 
meses de idade. Um intervalo pela manhã e outro à 
tarde. Intervalos remunerados apenas para traoa
lhadoras agrícolas. 

Nenhum. 

Nenhum. 

Nenhum. 

60 minutos por dia, at~ o bebi ter seis meses de 
idade, no caso de trabalhadoras agrícolas, e 18 
meses para outras trabalhadoras. O aleitamento 
materno deve ser encorajado. 

60 minutos por dia. 

30 minutos duas vezes por dia, at~ o bebi ter 
12 meses de tdade. 

Continua 

+ Nos países assinalados com +o governo tem um sistema bem desenvolvidO para o cuidado de bebis e crtanças 
em idade pri-escolar. 

@As mies devem contribuir para financiar os custos. 



Firmas com 100-300 trabalhadoras devem provi
denciar local para amamenta~ão. Firmas com 
mais de 300 trabalhadoras devem providenciar 
creche perto do local de trabalho, para 
crian~as de até seis anos de idade. 

ÁSIA E OCEAtHA 

Afeganistão ? 

Austrália 

Burma 

Camboja 

Ch i naltlt 

Cingapura 

Fi j i 

Índia 

Indonésia 

Japão 

Laos 

Malásia 

? 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem 
providenciar creche para crian~as menores 
de seis anos. 
? 

Firmas em que as empregadas tenham, no 
total, mais de 20 crian~as menores de 
quatro anos, devem ter creche. 

? 

Nenhum. 

Firmas com mais de 50 trabalhadoras devem 
providenciar creche para crian~as menores 
de seis anos. 

? 

? 

? 

As firmas devem providenciar creche. 

~"Os pais contribuem somente com a alimenta~~o. 

30 minutos duas vezes por dia, além dos descansos 
normais, até o bebi ter 12 meses de idade. Se houver 
local para amamentar perto da firma, os intervalos 
serão de 20 minutos cada u•. 

Continua 

Nenhua1. 

Nenhum. 

Nenhum. 

Nenhum. 

20 a 30 minutos cada tris ou quatro horas. 

Nenhum. 

Nenhum. 

Dois intervalos diários, até o bebi ter 15 meses 
de idade. Dura~ão dos intervalos fixada de comum 
acordo. Intervalos não remunerados. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia, até o bebi ter i2 
meses de idade. Intervalos nio remunerados. Nio 
válido para trabalhadoras agrícolas. 

Nio mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 12 
meses de idade. 

Nenhum. 
Continua 



Mauricio ? 

Mongdlia ? 

Nepal ? 

Omã ? 

Papua/Nova ? 
Guiné 

FilipinasS Firmas com mais de 15 trabalhadoras devem 
providenciar creche, supervisionada por 
uma enfermeira ou enfermeira obstétrica. 

Nova 
Zel~ndia 

Sri Lanka 

Taiwan 

Tail~ndia 

? 

Firmas com mais de um n~mero determinado 
de trabalhadoras devem providenciar creche 
para crianças menores de 6 anos. 

? 

? 

O inspetor do trabalho pode exigir que 
firmas com mais de 99 trabalhadoras provi
denciem locais para amamentação, no local 
de trabalho ou perto. 

30 minutos duas vezes por dia, ou 60 minutos de uma 
sd vez. 

120 minutos por dia, até o bebi ter seis meses de 
idade, e 60 minutos por dia nos seis meses subse
quentes. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia. 

30 minutos duas vezes por dia. 

Nenhum. 

Nenhum. 

60 minutos duas vezes por dia. 30 minutos duas 
por dia, quando a creche ou local para amamenta~io 
for prdximo da firma. 

Nenhum. 

Nenhum. 

60 minutos por dia, até o bebi ter 12 meses d~ 
idade. A hora será dividida em dois intervalos 
de 30 minutos, um pela manhi e outro • tarde, 
além dos descansos normais. Horário fixado de 
comum acordo. 

Continua 

i "Amamenta~io" é definida como al imenta~io natural, não incluindo alimentos fornecidos como mamadeira. A mie tem 
direito de amamentar se: a) o bebi frequenta a creche da firma; b) o bebi é trazido • firma para ser amamentado; 
c> a mãe pode ir até a sua casa, amamentar o bebi e voltar ao servi~o no tempo estabelecido. 



EUROPA 

Albânia ? 

'ustria As mulheres podem exigir um local para 
amamenta~io. A autoridade administrativa 
competente poder~ exigir a instala~io de 
salas para amamenta~ão. 

Bélgica ? 

Bulg~ria O governo financia creches nas firmas ou 
perto delas. 

Dinamarca+ Firmas com mais de 24 trabalhadoras devem 
Providenciar local para amamentaçio. 

Espanha Firmas devem providenciar creches. 

Finlândia+ ? 

França Firmas com mais de 100 trabalhadoras maiores 
de 15 anos devem providenciar creches. 

Gri ? 
Bretanha 

Grécia ? 

Holanda ? 

30 minutos a cada per(odo de três ou quatro horas 
de trabalho, além dos descansos normais. 

45 minutos duas vezes por dia ou um intervalo 
de 90 minutos, se a mulher trabalha 8 horas ou 
mais. 45 minutos uma vez Por dia, se ela trabalha 
mais de quatro horas e meia e menos de oito horas. 
Intervalos feitos além dos descansos normais. O 
tempo dos intervalos pode ser ampliado mediante 
atestado médico. As trabalhadoras agr(colas também 
terão direito a intervalos remunerados. 

Nenhum. 

60 minutos duas vezes por dia, até o bebi ter oito 
meses de idade. No caso de gêmeos ou prematuro 
o tempo total dos intervalos ser~ de 180 minutos 
por dia. d poss(vel aumentar a idade-limite para 
amamenta~ão. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia ou um intervalo de 
60 minutos, ou a mulher pode optar pela redu~ão da 
jornada de trabalho em 30 minutos di,rios, até o 
bebê ter nove meses de idade. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia, ou 20 minutos 
se h~ local para amamenta~io, até o bebê ter 
12 meses de idade. 

Nenhum. 

Não mais de 60 minutos por dia, até o bebi ter 
12 meses de idade. 

As mulheres tim direito a intervalos para ama
mentar. Sua dura~io e frequincia são fixadas 
de comum acordo. 
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Hungria# 

Irlanda 

Islândia 

Itália 

O estado financia creches nas firmas ou perto 
delas. 

? 

? 

Firmas com mais de 30 trabalhadoras casa
das, menores de 50 anos, devem providenciar 
local para amamenta~~o no local de trabalho 
ou perto, para crian~as menores de três anos. 

Iugoslávia ? 

Luxemburgo ? 

Malta ? 

Noruega+ O Governo providencia locais para o cui
dado de bebês e crian~as pequenas. 

Po18nia+@ Firmas com mais de 100 trabalhadoras de
vem providenciar creches para crian~as com 
at~ 15 meses de idade, que estejam sendo 
amamentadas. 

Portugal 

Romênia+@ 

Firmas devem providenciar creches. 

O estado financia creches no local de 
trabalho ou perto. 

? 

45 minutos duas vezes por dia, at~ o bebê ter 
cinco meses de idade, e uma vez por dia nos quatros 
meses subsequentes. No caso de gêmeos, a dura~ão 
do intervalo será proporcional ao ndme~o de bebês. 
A m~e pode usar todo o tempo no in{cio ou no fim 
da jornada de trabalho. Intervalos feitos al~m 
dos descansos normais. As mulheres que trabalham de 
quatro a seis horas diárias terio um só intervalo, 
at~ o bebi completar seis meses. 

Nenhum. 

Nenhum. 

60 minutos duas vezes por dia, quando não houver 
creche. 30 minutos duas vezes por dia, se houver 
creche no local de trabalho, at~ o bebê ter 12 
meses de idade. Os intervalos serão feitos al~m dos 
descansos normais e podem ser um em seguida ao outro. 
A mãe que trabalha seis horas por dia tem direito a 
um só intervalo. 

Nenhum. 

45 minutos duas vezes por dia ou um só intervalo 
de 90 minutos. 

Nenhum. 

30 minutos duas vezes por dia ou redu~ão de at~ 
60 minutos na jornada de trabalho. 

30 minutos duas vezes por dia. 45 minutos duas 
vezes por dia para mulheres que amamentarem mais 
de um bebê. 

30 minutos duas vezes por dia, at~ o bebê ter 
12 meses de idade. 

30 minutos a cada três horas, mais o tempo de 
transporte <máximo de 120 minutos diários) at~ 
o bebê ter de nove a 12 meses de idade. Inter
valos feitos al~m dos descansos normais. 

As mulheres têm direito a intervalos para amamen
tar. Sua dura~io e frequência sio fixadas de 
comum acordo. 
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Suicia+ 

Rep. Fed. 
Alemã 

Rep. Dem. 
Alemã 

Tchecos-
lov~quia 

URSS+ 

A maioria das creches são financiadas 
como cooperativas. 

As autoridades poderão exigir a instala~ão 
de locais para amamenta~ão. 

? 

? 

? 

As mulheres tim direito a intervalos para amamen
tar. Sua dura~ão e frequincia são fixadas de comum 
acordo. 

30 minutos duas vezes por dia ou 60 minutos de uma 
sd vez. 45 minutos duas vezes por dia ou 90 minutos 
de uma sd vez, se a mulher trabalha mais de oito 
horas por dia. O tempo dos intervalos pode ser am
plia~io do mediante atestado midico. Intervalos 
feitos além dos descansos normais. Em casos parti
culares, as autoridades poderio dispor sobre o nd
mero, organiza~ão e dura~io dos intervalos. 

45 minutos duas vezes por dia, ati o bebi ter seis 
meses de idade. 

30 minutos duas vezes por dia para cada bebi até 6 
meses de idade. 30 minutos uma vez por dia durante 
os tris meses subsequentes. O tempo dos intervalos 
pode ser ampliado mediante atestado médico. 

30 minutos, mais o tempo de transporte, a cada 
três horas. Possibilidade de extensão com atestado 
midico. Intervalos feitos alim dos descansos 
normais. 



TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PAiSES CONFORME TENHAM OU NÃO DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE 
AMAMENTAÇÃO E TRABALHO DA MULHER. 

AMérica África 

Disposi~ões Legais n /. n /. 

Sim 19 70 26 76 

Não 8 30 8 24 

TOTAL DE PAISES 27 34 

Oriente 
Médio * 

n /. 

13 59 

9 41 

22 

Ásia EtJropa 

n /. n /. 

10 43 20 71 

13 57 8 29 

23 28 

*Fora~ incltJÍdos os países do Or iente Médio e cinco do norte da África. 

Total 

n /. 

88 66 

46 34 

134 



TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS PAÍSES COM DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE AMAMENTAÇÃO E TRABALHO 
DA MULHER SEGUNDO O CONTEúDO DA LEGISLAÇÃO. 

Intervalos reaunerados 

Sim 

Não 

Teapo total para 
aaaaentar** 

60 minutos 
90 minutos 

120 minutos 
15 min. a cada 3 horas 
30 min. a cada 3 horas 
Sem tempo especificado 

NÚMero de intervalos 
diários 

2 
3 
Não especificam 

Idade liaite do bebê 

5 o•J 6 meses 
8 a 12 meses 
15 meses 
18 meses 
24 meses 
Não especificam 

TOTAL DE PAÍSES 

Aaér i c a 

n 

15 

4 

14 

4 

2 

13 
1 
5 

2 
3 

1 
13 

19 

79 

2i 

84 

21 

21 

68 
5 

26 

11 
16 

5 
68 

África 

n 

15 

11 

25 

1 

18 

8 

1 
2 

i3 

i0 

26 

58 

42 

96 

4 

69 

31 

4 
8 

50 

38 

Oriente 
Médio* 

n 

12 

1 
4 

2 

6 

13 

i 

i 

1 

8 

5 

92 

8 

85 

8 

8 

62 

38 

8 
31 

15 

46 

Ásia 

n 

8 

2 

6 

2 

1 
i 

7 

3 

4 
1 

5 

10 

80 

20 

60 

20 

10 
10 

70 

30 

40 
10 

50 

Europa 

n % 

20 100 

8 40 
4 20 
2 i0 

3 15 
3 15 

i3 65 

7 35 

2 10 
8 40 

10 50 

20 

*Foram incluídos os países do Oriente Midio e cinco do norte da ~frica. 

Total 

n 

70 

18 

66 
4 
6 
4 
5 
6 

59 
1 

26 

6 
21 
14 

2 
1 

44 

88 

80 

20 

75 
5 
7 
5 
6 
7 

67 
i. 

32 

7 
24 
16 

2 
i 

50 

**Os pa(ses em que a legislação fala em mais de u~a opçio para o tempo dos intervalos 
foram incluídos em cada uma das opç3es referidas. 



TABELA 3 - DISTRIBUICZO DOS PAiSES CONFORME TENHAM OU NZO DISPOSICBES LEGAIS SOBRE O 
CUIDADO DOS FILHOS DE MULHERES TRABALHADORAS. 

América 

Disposiç:Ões Legais n :r. 

Sim 15 56 

Não 2 7 

Sem informaç:ão 10 37 

TOTAL DE PAiSES 27 

África 

n :r. 

8 24 

1 3 

25 74 

34 

Oriente 
Médio * 

n :r. 

13 59 

2 9 

7 32 

22 

Ásia Europa 

n :r. n :r. 

7 30 13 46 

i 4 

15 65 15 54 

23 28 

*Foram inclu{dos os pa{ses do Oriente Médio e cinco do norte da África. 

Total 

n /. 

56 42 

6 4 

72 54 

134 



TABELA 4 - DISTRIBUIC~O DOS PAISES COM DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE O CUIDADO DOS FILHOS DE 
MULHERES TRABALHADORAS SEGUNDO O CONTEúDO DA LEGISLAÇÃO. 

As leis especificam ** 

Creches 
Locais para amamentação 

Localização 

Na firma ou perto 
Na firma 
Perto da firma 
Não especificam 

NÚmero MlniMO de 
trabalhadoras 

10 a 25 
Acima de 30 
Acima de 40 
Acima de 50 
Acima de 99 
Não especificam 

Idade 1 iMite das 
crianças 

Até 1 ano 
Até 15 meses 
Até 2 anos 
Até 3 anos 
Até 4 anos 
Até 6 anos 
Não especificam 

TOTAL DE PAÍSES 

Aatérica 

n 

13 
a 

a7 
53 

15 100 

2 
3 

5 

5 

3 
2 

2 
8 

15 

13 
20 

33 

33 

20 
13 

13 
53 

~frica 

n % 

1 13 
7 87 

5 63 
3 37 

3 37 

3 37 
1 13 
1 13 

8 100 

8 

Oriente 
Médio* 

n 

10 
3 

1 

2 
10 

1 
1 
i 
2 
4 
4 

1 

1 

4 
7 

13 

% 

77 
23 

8 

15 
77 

8 
8 
8 

15 
31 
31 

8 

a 

31 
54 

~si a 

n 

6 
1 

1 

6 

1 

2 
i 
3 

1 
3 
3 

7 

% 

86 
14 

14 

86 

14 

29 
14 
43 

14 
43 
43 

* Foram incluídos países do Oriente Médio e cinco do norte da ~frica. 

Europa 

n 

9 
4 

4 

9 

1 
1 

2 
9 

% 

69 
31 

31 

69 

8 
8 

15 
69 

1 8 

1 8 

11 85 

13 

Total 

n % 

39 70 
23 41 

11 i1 
3 3 
2 2 

40 40 

8 14 
5 9 
1 2 

12 22 
8 14 

22 39 

i 
1 
3 
4 
1 
9 

37 

56 

2 
2 
5 
7 
2 

16 
66 

** Os países cuJa legislaç:io fala tanto em creche quanto em locais para amamentação, 
foram incluídos nas duas categorias. 



TABELA 5 - PRODUTOS FABRICADOS PELAS IND~STRIAS SCLECIONADAS. 

Nome da Indústria 

Com. & Ind. Antonio Ellam 8/A 

F,b. de Tecidos El,sticos 
Godo~-Valbert S/A 

Confecc8es CELIAN Ltda. 

Confec~Ses DESTRO Roupas 
Esportivas ltda. 

Ind. & Com. de Confec~Ses 
Holanda Ltda. 

Chap~us Vicente Cur~ 8/A 

Aggio & Cia. Ltda. 

Ind. & Com. de CalÇ.ados e 
Bolsas D'Ascenzi ltda. 

Bol-86 lnd. & Com Ltda. 

Alba Industrial 8/A 
Camping e NaJtica 

Produto 

Tecidos 

Elásticos para calÇ.ados 
e confec~Ses 

Camisas 

Blusas femininas 

Roupa feminina 

Calcado 

Calcado, bolsas 

Bolsas, sacolas, etc. 

Barracas, macacSes 
para motoqueiros 



TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DAS INDúSTRIAS ESTUDADAS SEGUNDO NúMERO TOTAL DE TRABALHADORAS COM 16 OU MAIS 
ANOS DE IDADE, TRABALHADORAS COM IDADE ENTRE 16 E 40 ANOS, NúMERO DE VAGAS NA CRECHE SEGUNDO A LEI E 
REALMENTE CONVENIADAS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trabalhadoras COM Trabalhadoras CORI NÚRiero de vagas Nt.imero de vagas 
Noa1e da indústria 16 ou Mais anos 16 a 40 anos segundo a lei conveniadas 

Com. & In.d. Antonio 
Elias S/A 134 95 3-4 5 

Confecç:Ões CELIAN Ltda. 94 82 2-3 3 

Confecç:Ões DESTRO Roupas 
Esportivas Ltda. 174 135 4-5 0 

Ind. & Com. de Confecç:Ões 
Holanda Ltda. 184 156 5-6 a 

Chapéus Vicente Cu r~ S/A 168 137 4-5 6 

Aggio & C ia Ltda. 190 181 6-7 6 

Ind. & Com. de Calç:aldos e 
Bolsas D'Ascenzi Ltda. 36 26 0 2 

Alba Industrial S/A 
Camping e Naütica 72 57 1-2 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
Média= 131 trabalhadoras com 16 ou mais anos. 



TABELA 7 - DISTRIBUIÇIO DAS MULHERES SEGUNDO ALGUMAS 
CARACTERiSTICAS SdCIO-DEMOGR~FICAS. 

Estado Marital* 

Solteira 
Casada 
Aruasiada 

Idade* 

Menor de 20 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 

Escolaridade 

Sem 
ta. 4a. ••rie 12 grau 
5a. - Ba. s~rie 1~ grau 
ta. - 3a. s•rle 2g grau 

TOTAL DE MULHERES 

n 

4 
55 

6 

8 
17 
21 
19 

1 
36 
27 

i 

65 

*Por ocami~o do nascimento da crian~a estudada. 

6 
85 

9 

12 
26 
32 
29 

1 
56 
42 

i 

100 



TABELA 8 - DISTRIBUIC~O DAS MULHERES SEGUNDO ALGUMAS VARI~VEIS 
RELACIONADAS COM SEU TRABALHO. 

O que fazia na firma? 
Costureira 
Servi,om gerais 
Tecei~ 
Urdi de ira 
Passadeira 
Cortadeira 
Operadora de m~quina 
Chefe de se,~o, escrit6rio 
Outros 

Hor~rlo de expediente* 
6:00 ~. 14:00 
6:00 ~s 17:00 
6:30 ~s 17:00 
6:30 ~s 17:30 
6:30 ~s 18:00 
7:00 ~. 17:00 
7:00 ~s 17:30 
7:00 ~. 18:20 
7:15 às 18:00 

Hor~rlo em que saía de casa 
Antes das 5:30 
5:30 até 5:45 
5:46 até 6:00 
6:01 até 6:15 
6:16 até 6:30 

TOTAL DE MULHERES 

n 
16 
15 

6 
6 
4 
4 
4 
5 
5 

1 
6 
5 

12 

28 
4 
2 

8 
20 
10 
16 
11 

65 

* O intervalo para o almo'o variava de 1 a 2 horas. Algumas 
mulheres faziam turnos semanais. 

9 
9 
6 

.6 
6 
8 
8 

8 

9 
8 

18 
3 

43 
6 
3 

12 
31 
15 

17 

100 



TABELA 9 - DISTRIBUIC~O DAS CRIANÇAS INCLUiOAS NO ESTUDO 
SEGUNDO IDADE POR OCASI~O DO RETORNO DA M~E AO TRABALHO. 

Idade* n X 

Até 2 meses 12 21 

Mais de 2 até 3 meses 33 58 

Mais de 3 até 4 meses 11 19 

Mais de 4 até 7 meses i 2 

TOTAL DE CRIANÇAS** 57 100 

*Das trls crlan~as n~o amamentadas uma estava com dois 
_meses e as outras duas com trls meses de Idade quando 

suas m~es voltaram a trabalhar. 
** Oito mulheres n~o voltaram a trabalhar. 



TABELA 10 - DISTRIBUIÇ~O DAS MULHERES SEGUNDO TENHAM 
AMAMENTADO ·OU N~O E AS RAZ5ES PELAS QUAIS AMAMENTARAM. 

Amamentaram 

Sim 
Não 

Razões * 
Leite melhor, faz bem para a sadde 
A mãe deve amamentar 
M•dico/enfermelra aconselhou 
~ um prazer 
Tinha leite 
Crian~a só aceitava o peito 
Outros 

n 

62 
3 

44 
8 
7 
6 

18 
.~ 
L 

3 

* Foram consideradas as 62 mulheres que amamentaram; 
aquelas que mencionaram mais de uma razão foram 
inclu(das em cada uma delas. 

95 
5 

71 
13 
11 
10 
29 

3 
~ 
~ 



TABELA 11 - AS MULHERES E A CRECHE. 

A indejstria tem creche própria? 

Não 
Não S<:'\be 

A indústria tem convênio com creche? 

Sim 
Nãc1 
Não sabe 

Com qual creche tem convênio*? 

Mãe Cristina 
Não sabe 

Como ficou sabendo do con~ênio*? 

A indústria informou 
Amiga informou 

O bebê frequentou a creche*? 

Não 

Por que nio frequentou*? 

Tinha algu~m para cuidar 
Creche fica fora de mão 
Outro 

n 

1.12 
3 

11 
40 
14 

10 
i 

t0 
1 

U. 

4 
4 
3 

r. 

9~i 
C' ... , 

17 
6~?. 

21 

9i. 
9 

100 

36 
36 
~:?.B 

* Foram consideradas as 11 mulheres que afirmaram 
que sabiam que a indústria tinha convlnio com 
creche. 



TABELA 12 - AMAMENTAC~O DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. 

Desmamou antes ou depois de voltar 
a trabalhar+? 
Antes 
Depois· 

O bebi era levado ~ inddstria para ser 
amamentado? 
Sim 
Não 

Quantas vezes por dia? 
Uma 

Quanto tempo tinha para amamentar? 
30 minutos 
60 minutos 

O tempo era controlado? 
Sim 
Não 

Ia em casa para amaMentar durante o expediente? 
Sim 
Não 

Quantas vezes la em casa? 
Uma 
Duas 

Quanto tempo tinha para amamentar em casa? 
30 minutos 
60 minutos 

120 minutos 

O tempo era controlado? 
Sim 
Não 

n 
~~ 
~~ 

32 

5 

3 

4 
1 

3 
2 

2 

4 
1 

X 
41 
59 

16 
84 

100 

40 
60 

80 
20 

16 
84 

60 
40 

40 
20 
40 

80 
20 

+Oito mulheres não voltaram a trabalhar depois da licença 
e 3 não amamentaram. 

* Uma mulher ia em casa para amamentar e o bebi tambdm era 
levado • inddstrla para ser amamentado. 



TABELA i3 - DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS CUJAS MÃES VOLTARAM A TRABALHAR, SEGUNDO SUA IDADE 
NO RETORNO DA MÃE AO TRABALHO E IDADE QUANDO MAMARAM NO PEITO PELA ~LTIMA VEZ. 

Idade quando mamaram no peito pela dltima vez <meses) 

Idade no retorno da mais de 2 mais de 3 mais de 4 mais de ,.. 
trabalho Até 2 até 3 até 4 até ó ó ma e ao meses 

n n n n n 

Até 2 meses 6 2 i 2 
Mais 2 até 3 meses 10 4 a 2 7 
Mais 3 até 4 meses+ 3 i i 3 4 

TOTAL* 19 7 9 6 13 

+Inclui uma crian~a que tinha mais de seis meses quando a m~e voltou a trabalhar. 
* Oito mulheres n~o voltaram a trabalhar e tris n~o amamentaram. 

TOTAL 

i i 
31 
i2 

54 



TABELA 14 - DISTRIBUIC~O DAS CRIANÇAS SEGUNDO SUA 
IDADE NO RETORNO DA M~E AO TRABALHO E SE CONTINUARAM 
A SER AMAMENTADAS DEPOIS DISTO*. 

Idade da crlan~a no 
retorno da mãe ao 
trabalho 

Continuaram a ser 
amamentadas 

Sim Não 

n n 

At~ 2 meses 7 4 
Mais de 2 ati 3 meses 18 13 
Mais de 3 ati 4 meses** 7 5 

TOTAL 82 ~~ 
~~ 

Total 

n 

11 
31 
12 

54 

* Oito mulheres n~o voltaram a trabalhar e tr~s nio 
amamentaram. 

**Inclui uma crian~a que tinha mais de seis meses 
quando a m~e voltou a trabalhar. 



TABELA 15 - RAZBES PELAS QUAIS AS MULHERES QUE VOLTARAM 
A TRABALHAR DESMAMARAM A CRIANÇA INCLUiDA NO ESTUDO. 

Razões* 

Trabalho lmp~diu de continuar 
Crian~a largou 
Acostumou com mamadeira 
Leite secou,pouco,diminuiu 
Leite n~o sa{a, demorava para sair 
Leite fraco, nio sustentava 
Outros 

TOTAL DE MULHERES+ 54 

n 

19 
23 
12 
19 
~ 
~ 

3 
7 

* As mulheres que mencionaram mais de uma razio foram 
inclu(das ~m cada uma d~las. 

;. 

35 
4~ ~ 

22 
35 

4 
~ 
~ 

13 

+ Oito mulheres nio voltaram a trabalhar e tris nio ama
mentaram. 



TABELA 16 - DIFICULDADES QUE A MULHER QUE TRABALHA 
FORA TEM PARA AMAMENTAR. 

Dificuldades 

Ind~strla nio estabelece hor,rlo 
para amamentar 

Os intervalos para amamentar sio 
Insuficientes 

Jornada de trabalho multo longa 

Falta de creche/ 
nio d' para algu~m levar 

Oistlncia f(sica entre a mie 
e a crian~a 

O leite fica parado muito 
tempo e faz mal 

Outros 

TOTAL DE MULHERES 65 

n 

12 

18 

13 

8 

20 

3 

5 

X 

18 

28 

20 

12 

31 

5 

8 

* As mulheres que mencionaram mais de uma dificul
dade foram inclu(das em cada uma delas. 



TABELA 17 - RAZ6ES PELAS QUAIS A MULHER COLOCARIA SEU FILHO 
NA CRECHE DA IND0BTRIA, NO MESMO LOCAL DE TRABALHO. 

Colocaria na creche* 

Sim 

Poderia continuar trabalhando 
Poderia amamentar/ver a crlan~a 
Crian~a bem cuidada/segura 
Nio precisaria pagar babi 

TOTAL DE MULHERES 55 

Não 

Crian~a fica doente na creche 
Tem algudm que cuida em casa 

TOTAL DE MULHERES 10 

n 

i i 
37 
11 

7 

3 
8 

* As mulheres que deram mais de uma razão foram incluídas 
em cada uma delas. 

r. 

20 
67 
20 
13 

30 
80 



ANEXOS 



ANEXO 1: QUESTION~RIO APLICADO ~S INDdSTRIAS 



INFORMACÕES DA INDúSTRIA 

1 - INFORMACÕES GERAIS 

1.1 Nome --------------------------------------------------------

1.2 Endere~c ----------------------------------------------------

1.3 Bairro--------------------------- Telefone -----------------

1.4 Entrevistado ------------------------------------------------

1.5 Fun~io ------------------------------------------------------

1.6 Produto -----------------------------------------------------

1.7 Total de empregadas com mais de 16 anos de idade ------------

1.8 Total de empregadas entre 16 e 40 anos de idade-------------

1.9 As empregadas gozam de licença gestante? 

111 SIM 121 NÃO 
Passe a 2.1 

1.10 Quando come~a a licen~a de uma empregada gr~vida? 

1.11 Quanto tempo ap6s o parto termina a licença gestante? 

2 - INFORMACÕES SOBRE CRECHE 

2.1 A firma tem creche pr6pria ou convinio com alguma creche, onde 
as empregadas que estio amamentando podem deixar seus filhos 
de at~ 6 meses de idade? 

111 CONV~NIO 121 PRdPRIA 
PASSE A 2.13 

A. i 

131 NADA 
PASSE A 3.1 



CONVÊNIO 

2.2 Com qual creche tem convinio? -------------------------------

2.3 D~sd~ quando existe o convinio? 

2.4 Quanto custa cada vaga por rnls? 

O convlnlo ~ por quantas vagas? 

2.6 As empregadas s~o informadas de qu~ a firma t~rn convinib com a 
creche? 

111 SIM 121 N~O 
PASSE A 2.8 

2.7 A firma informa as empregadas sobr~ corno agir para que seus 
filhos, que estio sendo amamentados, possam frequentar a cre
che? 

111 SIM 
PASSE A 2.9 

2.8 Por que a firma nio as Informa? 

121 N~D 

2K9 Os filhos que as empregadas estio amamentando, frequentam a 
creche? 

111 SIM 
PASSE A 2.11 

2.10 Por que nio a frequentam? 

121 N!O 131 N~O SABE 
PASSE A 2.11 

--------------------------------------~---------------------

2.11 Qual a distincia entre o local de trabalho e a creche? 

2.12 A firma ou a creche conveniada fornecem transporte gratuito 
para as empregadas irem amamentar seus filhos? 

111 SIM 
PASSE A 3.1 

121 N~O 
PASSE A 3.1 



PRóPRIA 

2.13 Quantas vagas tem a crech~? --------------------------------

2.14 Qual a dlst~ncla entre o local de trabalho e a creche? 

3 - AHAHENTACI.\0 

3.1 As empregadas que est~o dando de mamar tim quantos descansos 
durante a Jornada de trabalho, para amamentar seus filhos at~ 
os 6 meses de idade? 

111 121 131 101 
PAmiE A F.4.1 

F.3.i ENTR.: MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO 2.1 

I j. I CllNVêN I O 121 PRóPRIA 131 NADA 
PASSE A 3.4 

3.2 Nesses descansos, elas vio atd a creche para amamentar? 

I 11 SIM 
PASSE A 3 .. 4 

3.3 Por que? 

121 NÃO I~~ I ÀS VEZES 

3.4 Se a sadde do filho exigir que continue com aleitamento mater
no ap6s os 6 meses de idade, e a empregada apresentar atestado 
mddico, continuam vigorando os 2 descansos para amamentar? 

111 SIM 

3.5 Por quanto tempo? 

121 NÃO 
PASSE A F. 4. j_ 



4 - OUTROS DADOS 

F.4.1 ENTR.: MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO 2.1 

lil CONV~NIO 
PASSE A 4.2 

121 PRdPRIA 
ENCERRAR 

131 NADA 

4.1 Por qu~ esta firma nio tem conv~nio com creche? 

4.2 Por que esta firma nio tem creche pr6pria? 

COMENT~RIOS Data --------------

----~------------------------------------------------------------

A.4 



ANEXO 2: QUESTION~RIO APLICADO ÀS TRABALHADORAS 



N! l __ l __ l __ l 

NOME: 

RUA: APT 

BAIRRO: CIDADE: FONE 

BNIBUS: 

NOME DA ENTREVISTADORA 

N! l __ l __ l __ l 

NOME DA INDUSTRIA 

---~---------------------------------------------------------

VISITA DATA RESULTADO RETORNO 

1 

3 

M • • • n • N M M • M M • M M • • n M • M M M • • M n M • • • M M M n M • M • M M M M M M M M M n H q M M • M M M M • M M 

la. REVIS~O: 

NOME RESULTADO DATA: 

2a. REVIS~O: 

NOME RESULTADO: DATA 

A.5 



SEC~O i. LICENCA GESTANTE 

I.i.i ENTR. DIGA: Eu fui Informada de que a senhora teve um parto 
no anr.) 

t.t Qual o nome desse filho? 

1 
,., 

•C:. Em que data nasceu? 

Que idade ele<a> tem? 

. 

, __ , __ I __ I __ , __ I __ , 

dia m€-~!:i ano 

I ........ I ........ I __ I 
an meses 

1.4 A senhora teve llcen~a gestante? 

1:1.1 s:tM 121 NÃO 
PASSE A L7 

1.5 A Sra. teve a licen~a gestante aumentada em duas semanas, me
diante atestado m~dlco? 

1:1.1 SIM 121 NÃO 

1.6 A senhora emendou a llcen~a gestante com r•rlas? 

L7 

1:1.1 SIM 

<h.te idade t i nlü'\ 
t n:\b<:\ 1 h ar? 

------------------ IDADE 

SEC~O 2. AMAMENTAC~O 

121 NÃO 

quando a Sra. vdltou 

';> A senhora amamentou 
-----------~--------· 

ltl SIM 
PAS~3F.~ A ~?. .. !:i 

121 NÃO 

2.2 Por que n~o amamentou? <Alguma outra raz~o?> 

TEXTUAl... 

2.3 Gostaria de ter amamentado? 

1.11 SlH I ;21 NlíCJ 



2.4 Por que? <Alguma outra razio?) 

2.6 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

PASSE A I.3.1 

Por que a senhora amamentou? <Mais alguma razio?) 

TEXTUAL 

Que Idade tinha 
tima vez? 

------------------- IDADE 

quando mamou no selo pela dl-

111 AINDA MAMA 
PASSE A F.2.i 

2.7 Por que a senhora desmamou? <Mais alguma razio?) 

TEXTUAL 

F.2.1 ENTR. MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO 2.6 OU 1.3 

111 AMAMENTOU 6 OU 
MAIS MESES 

121 AMAMENTOU MENOS DE 
6 MESES 

PASSE A I.8.1 

2.8 Quando -------------- completou 6 meses de idade, estava com 
algum problema de sadde? 

111 SIM 121 N!O 
PASSE A I.3.i 

2.9 A senhora conseguiu um atestado m~dlco para continuar amamen
tando? 

111 SIM 121 N!O 
PASSE A I.3.1 

2.10 O atestado era v~lido por quanto tempo? 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

A.7 



SEC~O 3. CRECHE 

1.3.1 ENTR. DIGA: Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre a 
firma e sobre creches. 

3.1 A 

3.2 A 

------------------------------
I i I TEM 

PASSE A 

firma tem 

111 TEM 

121 NÃO TEM 
3.4 

convinlo com alguma 

121 NÃO TEM 
PASSE A 3.7 

3.3 Co~ qual creche tem convinio? 

<FIRMA> tem creche 

181 NÃO SABE 

creche? 

181 NÃO SABE 
PASSE A 3.7 

própria? 

TEXTUAL -----------------------------------------------------
3.4 Como a senhora ficou sabendo da creche? 

3.5 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

111 SIM 
PASSE A F.3.1 

frequentou essa creche? 

121 NÃO 

3.6 Por que n~o frequentou a creche? <Mais alguma raz~o?) 

TEXTUAL 

3.7 A senhora desmamou antes ou depois de voltar a tribalhar? 

til ANTES 
PASSE A 1.4.1 

121 DEPOIS OU 
AINDA MAMA 

131 NÃO AMAMENTOU 
PASSE A 1.4.1 

. ·F.3.i ENTR. - MARQUE A ALTERNATIYA CORRETA SEGUNDO 3.5 

til FREQUENTOU 121 NÃO FREQUENTOU 
PASSE A 3.13 

3.8 A senhora ia at• a creche para amamentar? 

lil SIM 121 NÃO 
PASSE A 3.13 

A.B 



3.9 Quantas vezes por dia ia amamentar?----------- VEZES 

3.10 A creche ou a firma lhe fornecia condu~io para ir amamentar? 

111 SIM 121 N~O 

3.11 Quanto tempo tinha para amamentar, cada vez? 

3.12 Esse tempo era controlado de alguma forma, pelo relógio de 
ponto por exemplo? 

111 SIM 121 N~O 

3.13 Algu~m levava a crian~a at~ a firma, para a senhora amamen
tar? 

111 SIM 121 N~O 
PASSE A 3.17 

131 ÀS VEZES 

3.14 Quantas vezes por dia amamentava na firma?----------- VEZES 

3.15 Quanto tempo tinha para amamentar, cada vez? 

3.16 O tempo era controlado de alguma forma, pelo relógio de pon
to por exemplo? 

til SIM 121 NBO 

3.17 A senhora la em casa para amamentar, durante o expediente? 

111 SIM 121 NBO 
PASSE A 1.4.1 

3.18 Quantas vezes ia? ------------- VEZES 

131 ÃB VEZES 

3.19 Quanto tempo tinha para amamentar, cada vez? 

3.20 O tempo era controlado de alguma forma, pelo relógio de pon
to por exemplo? 

111 SIM 121 NBO 

A.9 



SECÃO 4. OUTRAS INFORMACÕES 

I.4.1 ENTR. DIGA: "As p~rguntas que vou lhe fazer agora se refer~m 
ao tempo atd que ------------------- completou 6 
meses de Idade". 

4.1 O que a s~nhora fazia na firma? (Qual era seu trabalho?> 

4.2 Qual era seu hor,rio de expedlent~? -------------------------

4.3 Para chegar ao servi~o na hora certa, a que.horas tinha que 
sair de sua casa? 

_____________ HORAS 

4.4 Quantos 8nibus pegava para ir ao servi~o? 

TEXTUAL 

4.5 Quanto tempo demorava do servl~o atd a casa? ----------------

SEC~O 5. ANTECEDENTES 

1.5.1 ENTR. DIGA: " Agora vou fazer algumas outras perguntas" 

5.1 Qual a data de nascimento da senhora? 

l __ l __ l __ l __ l __ l __ l 

dia mes ano 

5.2 A senhora foi • escola? 

111 SIM 121 NIO 
PASSE A 5.4 

5.3 Qual o ~ltlmo ano de escola que a senhora completou? 

-------- ANO DE -------------------------

A.i0 



5.4 Quando nasceu ------------- a senhora era casada, amasiada, 
solteira, separada ou vidva? 

121 CASADA 

131 AMASIADA 

111 SOLTEIRA 

141 SEPARADA 

151 VIúVA 

I 
> PASSE A 5.6 __ I 

5.5 A senhora tinha companheiro? 

111 SIM 121 N~O 
PASSE A 5.9 

5.6 Seu marido foi a escola? 

111 SIM 121 N~O 
PASSE A 5.8 

181 N~O SABE 
PASSE A 5.8 

5.7 Qual o dltimo ano de escola que ele completou? 

-------- ANO DE ----------------------- 181 N!O SABE 

? 5.8 No que seu marido trabalhava quando nasceu -----------------· 

5.9 Quanto filhos vivos teve antes de--------------------? 

---------- FILHOS 

SEÇÃO 6 - OPINIÕES 

1.6.1 ENTR. DIGA: •Agora gostaria de saber algumas oplni5es suas 

6.1 Para a senhora, qual ~ a maior dificuldade que uma mulher que 
trabalha fora tem para amamentar? 

TEXTUAL ---------------------------------------~-------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------~-----

A.11 



6.2 Se a firma tivesse creche própria, no mesmo local, a senhora 
colocaria seu fllho(a) nessa creche? 

111 SIM 121 NÃO 

6.3 Por que? 

lEXTUAL -----------------------------------------------------

6.4 O que a senhora acha que as firmas poderiam fazer para que 
suas empregadas pudessem amamentar? <Mais alguma coisa?> 

A.i2 



ANEXO 3: QUESTIONÁRIO APLICADO ~S CRECHES 



INFORMACÕES DA CRECHE 

1 - IDENTIFICAC~O 

1.1 Nome --------------------------------------------------------

1.2 Endereço ----------------------------------------------------

1.3 Bairro --------------------------------- Telefone -----------

1.4 Entrevistada ------------------------------------------------

1.5 Fun~io ------------------------------------------------------

1.6 Data --------------------

1.7 N~mero de funcion~rias 

i.B Horário de funcionamento------------------------------------

1.9 Ndmero d~ vagas -------------------

1.10 Ndmero de crian~as que frequentam ---------------------------

2 - INFORMAC8ES SOBRE CONVêNIOS 

2~1 A creche tem convinlo com alguma firma ou industrla? 

111 SIM 121 N!O 
PASSE A 2.11 

2.2 As firmas informam as empregadas de que tim convinio com a 
crech~? 

111 SIM 
PASSE A 2.4 

2.3 Por que? 

121 N~O 181 N~O SABE 
PASSE A 2.4 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

2.4 Com quantas firmas ou ind~strias tem convinio? --------------

2.5 A que distincia fica a que estimais perto? -----------------

2.6 E a que est~ mais longe? 

A.t3 



2.7 A creche tem quantos ber~os conveniados?--------------------

2.8 Qual o preço mensal de um ber~o? ----------------------------

2.9 As mies, das firmas ou inddstrias conveniadas, vim amamentar 
seus filhos na creche? 

111 SIM 
PASSE A 2.11 

2.10 Por que? 

121 NÃO 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

2.11 A creche fornece transporte gratuito para as mies virem ama
mentar seus filhos? 

111 SIM 
PASSE A 2.13 

2.12 Por que? 

121 NÃO 

TEXTUAL -----------------------------------------------------
2.13 Alguma vez a creche foi visitada por um agente da Inspeçio do 

Trabalho? 

111 SIM 121 NÃO 
PASSE A 3.1 

2.14 Que aconteceu nessa ocasiio? <Mais alguma coisa?> 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

SEÇÃO 3 - INFORMAÇÕES SOBRE O PESSOAL 

3.1 As funclcn~rias que cuidam das crian~as tiveram algum treina
mento especial? 

111 SIM 121 NÃO 

A.14 



3.2 Qual a orienta;~o sobre aleitamento materno, que as funcion~
rias d~o para as m~es? 

TEXTUAL -----------------~-----------------------------------

3.3 Qual a orienta;~o que d~o sobre allmenta,~o com mamadeira? 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

3.4 O que as creches conveniadas poderiam fazer para serem utili
zadas por um maior n~mero de mulheres empregadas que amamen
tam? 

TEXTUAL 

3.5 O que as creches poderiam fazer para que essas mulheres ama
mentassem por mais tempo? 

TEXTUAL -----------------------------------------------------

4 - OBSERVACaO 

------------ METROS 

4.2 H~ sala de amamenta;io. 

111 SIM 121 N~O 
PASSE A 4.4 

4.3 Nela h' cadeiras ou bancos-encosto. 

lil SIM 121 N~O 

A.l5 



4.4 H~ cozinha dietitica. 

11. I BIM 121 NÃO 

I 1. I BIM lf.~ I NÃO 

4.6 Paredes reve•tldas de material imperme~vel e lavivel 

11.1 BIM 121 NÃO 

4.7 H~ instala~Ses sanlt~rlas para uso das mies e do pessoal? 

til MÃES E 
PES~)()AL 

121 Só PESSOAL 

A.i6 
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