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INTRODUÇÃO 

O interesse pela relação entre trabalho materno e bem-estar infantil 

parece estar em franco crescimento. As agências internacionais — Organiza

ção das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - e os governos de muitos países 

têm realizado eventos e divulgado manifestos em que expressam intenções 

sobre os problemas decorrentes da crescente inserção da mulher no mercado 

de trabalho e da inadequação dos substitutos maternos no cuidado das crian

ças pequenas (Himes, Landers & Leslie, 1992). 

Esta questão é particularmente importante para o Terceiro Mundo, 

onde a gravidade da crise econômica pressiona de modo mais incisivo a 

participação feminina na força de trabalho, utilizada como importante alter

nativa familiar no enfrentamento da pobreza tornada crônica. Nesses paí

ses, os baixos investimentos sociais e a carência de infra-estrutura para o 



cuidado infantil sobrecarregam as famílias e principalmente as mulheres, 

que acabam respondendo tanto pelas atividades domésticas quanto pelas 

econômicas (Torres, 1993) . 

O objetivo central deste trabalho é situar as particularidades da temá

tica e seus vínculos com as questões genéricas da epidemiologia. Na apre

sentação da situação atual do conhecimento sobre a relação trabalho mater

no e nutrição infantil, discutem-se os aspectos teórico-metodológicos dos 

estudos revisados, como época, local, amostra, enfoques e grupos sociais 

estudados. Na interseção das particularidades da determinação social do 

problema e das generalidades do método epidemiológico, procuram-se situar 

algumas perspectivas. 

SITUAÇÃO ATUAL Ε PERSPECTIVAS 

A revisão bibliográfica mostrou a relativa escassez de estudos publi

cados sobre a relação trabalho materno e nutrição infantil, apesar de sua 

atualidade e relevância. Na consulta aos periódicos de maior destaque na 

área de medicina, saúde pública e epidemiologia e a bases de dados dispo

níveis via on-line, como a Med-line, não se identificou um estudo sequer 

sobre a temática nos últimos 15 anos, o que parece evidenciar o caráter 

restrito de sua divulgação. 

Foi possível, apesar disso, através de contatos com o Consultative Group 

on Early Childhood Care and Development do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), ter acesso a uma cuidadosa revisão, com mais de 

setenta referências sobre trabalho materno e bem-estar infantil, feita por Leslie 

(1989) em fontes bibliográficas alternativas e documentos de periodicidade 

irregular, livros, brochuras e relatórios de pesquisa, além de periódicos de países 

do Terceiro Mundo. Dessas referências, selecionamos 25 que, somadas às duas 

contribuições do Centro de Pesquisas Epidemiológicas do Departamento de 

Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas (Olinto et al., 1993; Facchini, 

1995) , totalizaram 27 estudos sobre a relação do trabalho materno com o 

estado nutricional infantil. 



ÉPOCA, LOCAL, AMOSTRA Ε RESULTADOS 

Os trabalhos analisados vão desde o início da década de 60 (Wray & 

Aguirre, 1969) até meados dos anos 90 (Olinto et al., 1993; Facchini, 1995): 

um período de mais de trinta anos. Todos os estudos foram realizados em 

países do Terceiro Mundo, cobrindo vários continentes. Os países mais 

estudados foram Brasil, Jamaica, Índia, Haiti e Filipinas — com três trabalhos 

cada um —, seguidos da Colômbia, com dois. Os demais — Bolívia, Chile, Costa 

Rica, Gana, Guatemala, Indonésia, Nicarágua, Panamá, Peru e San Vicente -

tiveram um estudo cada. Oito pesquisas referiam-se ao trabalho feminino na 

zona rural (Wray & Aguirre, 1969; Ballweg, 1972; Grewal, Gopaldas & Gadre, 

1973; Rawson & Valverde, 1976; Kumar, 1977; Popkin, 1983; Tripp, 1981; 

Shah, Walimbe & Dhole, 1979), 14 ao trabalho feminino na zona urbana (Olinto 

et a l , 1993; Facchini, 1995; Bailey, 1981; Adelman, 1983; Bittencourt & DiCicco, 

1979; Greiner & Latham, 1981; Zeitlan et al., 1978; Franklin, 1979; Powell & 

Grantham-McGregor, 1985; Haggerty, 1981; Soekirman, 1985; Moreno-Black, 

1983; Tucker & Sanjur, 1988; Vial, Muchnik & Mardones, 1986). E m cinco 

comparavam-se ambas as realidades (Engle, 1986; Popkin & Solon, 1976; 

Marchione, 1980; Wolfe & Behrman, 1982; Smith et a l , 1983). 

As amostras de 12 estudos eram inferiores a duzentas crianças (Ballweg, 

1972; Grewal, Gopaldas & Gadre, 1973; Rawson & Valverde, 1976; Kumar, 

1977; Tripp, 1981; Shah, Walimbe & Dhole, 1979; Franklin, 1979; Haggerty, 

1981; Moreno-Black, 1983; Tucker & Sanjur, 1988; Marchione, 1980; Smith et 

a l , 1983); em oito estudos variavam de duzentas a quinhentas crianças (Olinto 

et al., 1993; Facchini, 1995; Wray & Aguirre, 1969; Adelman, 1983; Bittencourt 

& DiCicco, 1979; Greiner & Latham, 1981; Powell & Grantham-McGregor, 

1985; Soekirman, 1985) e nos sete restantes eram superiores a quinhentas 

crianças (Popkin, 1983; Bailcy, 1981; Zeitlan et al., 1978; Vial, Muchnik & 

Mardones, 1986; Engle, 1986; Popkin & Solon, 1976; Wolfe & Behrman, 1982). 

Metade dos trabalhos apresentava amostragem aleatória. 

Quase um terço dos estudos observou pior estado nutricional nos filhos 

de mulheres empregadas, quando comparados às crianças de mães não-

empregadas (Wray & Aguirre, 1969; Ballweg, 1972; Grewal, Gopaldas & Gadre, 

1973; Rawson & Valverde, 1976; Shah, Walimbe & Dhole, 1979; Adelman, 

1983; Bittencourt & DiCicco, 1979; Powell & Grantham-McGregor, 1985). 



As diferenças no estado nutricional infantil não foram significativas em cerca 

de 2 5 % dos estudos (Popkin, 1983; Greiner & Latham, 1981; Zeitlan et a l , 

1978; Franklin, 1979; Moreno-Black, 1983; Marchione, 1980; Smith et al., 1983). 

O efeito positivo (Olinto et a l , 1993; Facchini, 1995; Bailey, 1981; Tucker & 

Sanjur, 1988; Vial, Muchnik & Mardones, 1986; Wolfe & Behrman, 1982) e a 

modificação do efeito negativo em positivo (Kumar, 1977; Tripp, 1 9 8 1 ; 

Haggerty, 1981; Soekirman, 1985; Engle, 1986; Popkin & Solon, 1976) foram 

observados em cerca de 4 5 % dos estudos. A modificação de efeito esteve na 

dependência principalmente da idade da criança (Haggerty, 1981 ; Engle, 1986), 

da renda familiar e /ou materna (Soekirman, 1985; Popkin & Solon, 1976) e 

do tipo de trabalho materno (Kumar, 1977; Tripp, 1981; Soekirman, 1985) . 

POPULAÇÃO 

Todas as pesquisas referiam-se a populações materno-infantis de baixa 

renda, vivendo em bairros da periferia urbana ou em vilas rurais. A idade das 

crianças variou amplamente, embora cerca de 6 0 % dos estudos tenha enfoca

do crianças com idade máxima entre 4 e 7 anos. Esta tendência assinala a 

importância da temática para grupos populacionais muito particulares, os po

bres da cidade e do campo, agricultores, operários e marginalizados sociais. 

E m função disso, estima-se que os futuros estudos continuarão privilegiando 

esse grupo sociodemográfico. 

A seleção de grupos de comparação similares quanto a categorias-chave 

na determinação da nutrição infantil - como inserção de classe e idade das 

crianças (Victora, Barros & Vaughan, 1988) — também ajuda a entender os 

contornos da opção materna pelo trabalho remunerado fora de casa e o seu 

impacto na nutrição infantil. Esse recorte favorece a sistematização das 

estratégias familiares de que a classe lança mão para garantir melhores condições 

de reprodução social. A restrição dos sujeitos elegíveis garante, ainda, melhor 

delimitação do objeto do estudo, tornando mais factível sua investigação 

(Kleinbaum, Kupper & Morgenstern, 1982). 



PRINCIPAIS ENFOQUES 

E m termos gerais, identificaram-se duas abordagens mais correntes so

bre o trabalho materno. Nos estudos da área de planejamento familiar, saúde 

e nutrição, houve certa ênfase na abordagem do trabalho materno na perspec

tiva da chamada 'nova economia doméstica'. Este enfoque valoriza mais o 

papel feminino na reprodução, ou seja, a mulher como mãe num sentido mais 

restrito, ligado à dedicação materna exclusiva ou quase aos cuidados infantis e 

familiares. Esses estudos tenderam a apresentar uma sociedade sem conflitos, 

fundada numa repartição equilibrada entre os gêneros e os membros do gru

po familiar, cujos papéis, tarefas e espaços seriam mais complementares do 

que concorrentes. O enfoque considera a família um núcleo estável, imutável, 

protetor, altruísta, acima das formas mais instrumentais e políticas da sociedade. 

Nesta perspectiva, os membros do domicílio compartem as mesmas priorida

des no uso dos recursos e do tempo no domicílio, havendo concordância 

consensual na distribuição da renda familiar e na alocação do tempo. A toma

da de decisão no domicílio resultaria da simples combinação de vantagens 

para seus membros (Leslie, 1989; Perrot, 1988). 

Boa parte dos estudos que utilizaram esse enfoque foi realizada entre 

fins da década de 70 e início da década de 80 e enfatizou a maternidade como 

o papel feminino primordial, justificando, assim, a divisão sexual do trabalho 

na família e o efeito negativo do trabalho materno remunerado na nutrição 

infantil (Wray & Aguirre, 1969; Grewal, Gopaldas & Gadre, 1973; Popkin, 

1983; Greiner & Latham, 1981; Popkin & Solon, 1976). Estes estudos enfo

cam, predominantemente, o balanço entre renda e tempo na tomada de deci

são familiar. Geralmente ressaltam a esperada diminuição do tempo materno 

de cuidado dos filhos, em função de sua inserção no trabalho remunerado. 

Popkin (1983), por exemplo, em um estudo em Laguna, nas Filipinas, regis

trou que os irmãos aumentavam seu tempo de cuidado infantil quando as 

mães trabalhavam, mas não o suficiente para compensar o efeito negativo da 

ausência materna. Os pais não aumentavam seu tempo de cuidado infantil, e a 

participação de avós, tias e vizinhas não foi discutida. 

Principalmente a partir da década de 80, foram realizados vários estudos 

que criticavam as interpretações da 'nova economia doméstica'. Os estudos com 

este enfoque crítico (Facchini, 1995; Tucker & Sanjur, 1988; Vial, Muchnik & 



Mardones, 1986; Engle, 1986; Wolfe & Behrman, 1982) realçam o papel femi

nino na produção, ou seja, a mulher como agente social capaz de carrear re

cursos financeiros para a família de modo tão eficiente quanto o homem. O 

enfoque afirma que, na família, muitas vezes ocorrem padrões de desigualda

de no uso dos recursos. Evidencia também que a desigualdade de direitos e 

obrigações na família está relacionada, dentre outros aspectos, à forma como 

os membros participam da constituição da renda familiar e às diferentes obri

gações de homens e mulheres, dentro e fora do domicílio. Igualmente destaca 

que a decisão familiar sobre o uso dos recursos depende fortemente do poder 

econômico de barganha de cada um dos membros do domicílio. Revela que 

de modo crescente as mulheres têm assumido parcial ou totalmente a respon

sabilidade pelo sustento dos filhos e /ou de toda a família, o que, além da 

sobrecarga que acarreta, tem permitido maior participação materna nas deci

sões familiares. 

Como contraponto ao enfoque da 'nova economia doméstica', os es

tudos com a abordagem crítica tenderam a reforçar um possível efeito pro

tetor do trabalho materno remunerado na nutrição infantil. Tucker & Sanjur 

(1988) ressaltam que crianças com mães empregadas tendem a ter ingesta 

dietética e níveis de hemoglobina aumentados e não diferem significativa

mente quanto às medidas antropométricas das crianças de mães donas de 

casa. Para as autoras, o esperado efeito negativo da menor presença materna 

no cuidado dos filhos e do domicílio não aparece quando os substitutos 

compensam adequadamente esse tempo. Neste caso, a renda do trabalho 

materno passaria a assumir uma importância-chave na relação com a nutri

ção infantil. Além disso, destacam que o trabalho expõe as mães a novas 

idéias e experiências, que aumentam sua habilidade para processar as infor

mações. A mãe com essa diferenciação teria maior possibilidade de manter 

o emprego e obter maior salário. Nesta perspectiva, o aumento das oportu

nidades para as mulheres — tanto em termos de emprego e renda quanto em 

termos de educação e desenvolvimento pessoal — beneficiaria não apenas a 

mulher, mas também a criança. 



MODELO TEÓRICO 

A intrincada relação entre os diferentes aspectos da vida social, familiar 

e individual costuma dificultar a visão dos determinantes da nutrição infantil. 

Este problema esteve bem presente em boa parte dos estudos, principalmente 

nos mais antigos, que exploravam a relação entre trabalho materno e nutrição 

infantil de modo menos complexo. Autores que avaliaram mais cuidadosa

mente a literatura desta área têm sugerido que o efeito geral do trabalho ma

terno na nutrição infantil pode ser mais bem entendido se variáveis secundári

as ou intermediárias forem cada vez mais caracterizadas e de forma melhor 

(Himes, Landers & Leslie, 1992; Leslie, 1989) . Isto indica que a concepção 

global de mães trabalhadoras deve ser mais bem delimitada, especialmente 

quanto a aspectos mais específicos dos padrões de vida familiar e da inserção 

produtiva materna (Torres, 1993). A caracterização de importantes variáveis 

socioeconômicas e familiares, desconsideradas na maioria das pesquisas ante

riores, atende a esse preceito. 

Variáveis intermediárias, que dependem em boa parte do tipo de trabalho 

materno — como a participação da mãe na administração de alimento à criança, 

a disponibilidade de bens eletrodomésticos e de sanitário no domicílio e o esta

do nutricional infantil no início do estudo - também deverão ser mais bem 

caracterizadas. Nesta relação de variáveis intermediárias, também é importante 

lembrar outros processos, como por exemplo a rede de apoio familiar e extrafa¬ 

miliar formada por parentes, vizinhos e amigos; a composição da renda familiar, 

incluindo recursos não-monetários; a participação materna na estrutura do gas

to familiar; os gastos com alimentação, cuidados infantis, aquisição de bens; o 

tempo dedicado ao cuidado dos filhos e a qualidade do cuidado; a participação 

materna nas decisões da vida familiar e na qualidade das relações intrafamiliares. 

Também é recomendável explorar melhor a relação do trabalho materno e da 

nutrição infantil com variáveis como, por exemplo, tipo de família; renda fami

liar e materna; idade, escolaridade e estado civil maternos; chefia da família; 

morbidade materna e infantil e problemas familiares. 

Desvendar essa rede, caracterizando-a, ainda que de modo parcial, pos

sivelmente será uma das ênfases dos novos estudos. Nesta perspectiva, a ela

boração de modelos teóricos, como o da Figura 1 (Facchini, 1995) , deverá ter 

destaque crescente dentre os procedimentos utilizados para demonstrar a ar¬ 



ticulação entre processos selecionados e a nutrição infantil. Ainda assim, um 

modelo não deve ser entendido como uma estrutura fechada, acabada, tam

pouco como a agregação irracional de variáveis. Ε apenas um esforço para 

mudar o ponto de observação do epidemiologista, considerando as relações 

entre processos sociais não sob a ótica exclusiva da biologia ou da estatística, 

mas também a partir da lógica e do controle das ciências sociais. 

FIGURA 1 — Trabalho materno e nutrição infantil: modelo teórico 

METODOLOGIA 

A preocupação com a validade das medidas, evidenciada pelo maior 

rigor nos aspectos metodológicos e logísticos, mostrou-se uma tendência mais 

marcante nos estudos realizados nos últimos 15 anos (Olinto et al., 1993; 

Facchini, 1995; Tucker & Sanjur, 1988; Vial, Muchnik & Mardones, 1986; 

Engle, 1986). O treinamento dos auxiliares de pesquisa para a coleta de dados 

destaca-se como um aspecto a ser enfatizado pelos futuros estudos, visando à 

melhoria da validade das medidas. O exame das falhas metodológicas mais 

importantes dos estudos também deverá ser enfatizado nas futuras investigações 

sobre trabalho materno e nutrição infantil. 



Como o 'enviesamento' das medidas pode se manifestar mesmo com 

esses cuidados, a análise dos dados também será cada vez mais estratégica 

para a avaliação desse problema. Por exemplo: evidências de comportamento 

coerente dos tradicionais indicadores de estado nutricional - peso/idade, al

tura/idade e ganho de peso, medidos simultaneamente — em relação ao traba

lho materno podem reforçar a validade das medidas estudadas, da mesma 

maneira que semelhanças com os achados de outros autores que estudaram as 

mesmas populações e /ou locais (Facchini, 1995). 

DELINEAMENTO 

A grande maioria dos delineamentos foi de tipo transversal, havendo 

apenas quatro estudos longitudinais (Facchini, 1995; Bailey, 1981; Vial, Muchnik 

& Mardones, 1986; Engle, 1986) e dois de tipo etnográfico (Grewal, Gopaldas 

& Gadre, 1973; Rawson & Valverde, 1976). Porém, o delineamento transversal 

não garante a anterioridade do trabalho materno em relação à nutrição infantil. 

Neste sentido, os estudos de coorte são vantajosos, pois proporcionam precisão 

no estabelecimento cronológico da exposição e de seu efeito (Leslie, 1989) , 

superando o problema da causalidade reversa, muito freqüente nos estudos 

transversais (Rothman, 1986). 

Entretanto, os custos e as dificuldades no acompanhamento da popu

lação por longos períodos são desvantagens importantes dos estudos longi

tudinais. Ainda assim, durante os primeiros seis anos de vida, o ganho e o 

déficit de peso para a idade revelam-se indicadores muito sensíveis da varia¬ 

bilidade do estado nutricional infantil (Facchini, 1995) , mesmo em períodos 

curtos. Assim, coortes seguidas por aproximadamente seis meses poderão 

ser efetivas na observação do impacto do trabalho materno remunerado na 

nutrição infantil. 

Por outro lado, as restrições do espaço social (bairros) e do período 

de acompanhamento, geralmente feitas por conveniência de amostragem 

e logística, também reduzem os custos do estudo e contribuem para a 

exeqüibilidade da seleção e da observação da coorte (Kleinbaum, Kupper 

& Morgenstern, 1982) . 



DEFINIÇÃO DO TRABALHO MATERNO 

A definição de trabalho materno é um dos aspectos mais cruciais dessa 

temática, pois se feita inadequadamente pode impedir a observação de dife

renças e tendências entre grupos. E m 7 6 % dos estudos, as mães foram cate

gorizadas apenas em empregadas e não-empregadas. E m cerca de 40% dos 

estudos, também foi caracterizado o tempo materno dispendido com o traba

lho remunerado. A subcategorização do trabalho materno remunerado foi 

enfocada por cerca de 30% dos estudos, enquanto apenas 1 6 % das investiga

ções avaliaram diferenças salariais e /ou da renda materna. 

Uma caracterização mais complexa da inserção materna no trabalho 

remunerado e de suas atividades domésticas é extremamente importante para 

os futuros estudos. A constituição de três ou mais grupos de comparação 

também pode ser vantajosa, seja revelando um efeito dose-resposta, seja me

lhorando a capacidade de amostragem em apontar tendências estatisticamen

te significativas (Facchini, 1995). 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

A grande maioria avaliou o estado nutricional infantil com medidas an¬ 

tropométricas ou dietéticas adequadas e referidas a padrões internacionais re

conhecidos. Os deficits de peso para a idade e altura para a idade foram os 

indicadores nutricionais mais investigados, respectivamente em 7 6 % e 40% 

dos estudos. Embora tenham sido identificados apenas dois estudos sobre 

ganho de peso (Facchini, 1995; Vial, Muchnik & Mardones, 1986) , futuros 

estudos deveriam utilizar mais este indicador, tanto pela relativa facilidade em 

sua obtenção quanto pela sua grande sensibilidade para evidenciar mudanças 

a curto prazo no estado nutricional infantil. 

Aparentemente, a nutrição indica apenas uma dimensão física do desen

volvimento infantil, que possui importantes dimensões psicossociais e culturais. 

Entretanto, seu alcance poderá ser mais adequadamente apreciado relacionan¬ 

do-a a indicadores de desenvolvimento propriamente ditos, mas também com a 

morbidade comum, o uso de serviços da saúde e a cobertura vacinal. 



MÉTODO DE ANÁLISE Ε CONTROLE DE FATORES DE CONFUSÃO 

Cons iderando o per íodo relat ivamente longo do levantamento 

bibliográfico, os métodos de análise utilizados mostraram um contraste 

marcante, identificando-se desde a simples descrição dos resultados até as 

mais sofisticadas técnicas estatísticas de regressão multivariada. Nove estudos 

exploraram a relação entre trabalho materno e nutrição infantil através de 

análise bivariada (Wray & Aguirre, 1969; Ballweg, 1972; Grewal, Gopaldas 

& Gadre, 1973; Rawson & Valverde, 1976; Tripp, 1981 ; Shah, Walimbe & 

Dhole , 1979; Bittencourt & DiCicco, 1979; Haggerty, 1981 ; Moreno-Black, 

1983) , enquanto os 18 restantes o fizeram mediante análise multivariada. O 

controle dos fatores de confusão foi um aspecto problemático em muitos 

es tudos , e m b o r a ce rca de 6 0 % das inves t igações t e n h a m ado tado 

procedimentos com essa finalidade. 

Os problemas relacionados aos métodos de análise dos dados são espe

cialmente relevantes na discussão desta temática e podem ser ilustrados pelo 

estudo de Popkin (1983) nas Filipinas. Inicialmente, através de análise bivaria

da, ele identificou um efeito negativo do trabalho materno remunerado na 

nutrição infantil. Posteriormente, através da análise multivariada do mesmo 

banco de dados, observou uma modificação marcante de seus achados. Estas 

duas situações demonstram claramente tanto a complexidade da relação entre 

trabalho materno remunerado e nutrição infantil quanto o fato de que dife

rentes conclusões podem ser estabelecidas dos mesmos dados, dependendo 

do método de análise que se utilize. 

Portanto, os futuros estudos precisarão tratar claramente desta questão. 

O aumento no número de variáveis estudadas pode ser uma estratégia impor

tante no sentido de captar detalhes importantes da população sob estudo. 

Uma análise bivariada rigorosa, que explore a associação do trabalho materno 

e da nutrição infantil com cada uma das demais variáveis coletadas, também é 

essencial para a identificação de fatores de confusão. D a mesma forma, a sele

ção de maior número de variáveis para a análise multivariada, utilizando-se 

articuladamente um critério de associação mais amplo (p < 0,1) e um modelo 

de análise teoricamente embasado. 

Estes procedimentos, aliados às restrições praticadas na seleção da popu

lação, deverão permitir um controle bastante efetivo dos fatores de confusão, 



reforçando a certeza de que as diferenças encontradas na nutrição infantil não 

são fruto de diferenças nos grupos de comparação, mas do efeito do trabalho 

materno remunerado. As restrições praticadas quanto à população, ao lugar e ao 

tempo deverão melhorar a comparabilidade dos grupos e a eficiência estatística 

dos testes selecionados (Kleinbaum, Kupper & Morgenstern, 1982). 

DISCUTINDO A CAUSALIDADE 

Os estudos publicados parecem revelar uma controvérsia importante a 

respeito do efeito do trabalho materno remunerado nas condições nutricionais 

das crianças. Autores que revisaram amiúde esta temática (Himes, Landers & 

Leslie, 1992; Leslie, 1989) enfatizam vários problemas metodológicos que 

podem ter determinado boa parte das diferenças entre os achados. Entre os 

aspectos problemáticos, destacam-se as inadequações no tamanho das amostras, 

nos métodos de análise estatística e no controle de fatores de confusão, além 

da grande variedade de definições utilizadas para caracterizar o trabalho 

materno, mais do que a nutrição infantil. E m cerca de 5 0 % dos estudos as 

amostras eram pequenas, com menos de duzentas crianças, dificultando a 

observação de diferenças significativas entre os grupos de comparação. Cerca 

de um terço dos estudos utilizou análise bivariada simples, e praticamente a 

metade das investigações não controlou adequadamente importantes fatores 

de confusão, tais como a idade das crianças, a idade de quem cuida delas, o 

tipo e o tempo de trabalho doméstico. O predomínio na categorização do 

trabalho materno em empregadas versus não-empregadas também evidencia 

marcante reducionismo na caracter ização do prob lema e uma visão 

compartimentada dos papéis femininos e especialmente maternos. 

As possibilidades de ambos os efeitos, negativo e positivo, do trabalho 

materno sobre as condições de saúde e nutrição infantis também são levanta

das na explicação da inconsistência dos achados. Devido a suas altas necessi

dades nutricionais, decorrentes da combinação de efeitos do rápido cresci

mento e da alta prevalência de doenças infecciosas, bem como de sua incapa

cidade em consumir grandes quantidades de alimentos em uma única vez, as 

crianças, especialmente menores de seis anos de idade, necessitam freqüente

mente de alimentos densos em nutrientes. As mães que não trabalham fora de 



casa podem ser mais capazes de assegurar refeições mais constantes aos fi

lhos, mas as que trabalham remuneradamente podem ser mais capazes de 

produzir ou comprar alimentos mais caros, como óleos, legumes e produtos 

animais, proporcionar dietas mais ricas em proteínas e energia aos filhos 

(Himes, Landers & Leslie, 1992) e, assim, melhorar-lhes a nutrição. 

Apesar da complexidade do tema e dos conflitos entre os achados bi

bliográficos, os estudos que encontraram um efeito negativo do trabalho ma

terno na nutrição infantil não permitem uma razoável confiança em sua gene

ralização (Himes, Landers & Leslie, 1992) para realidades urbanas industriali

zadas, pois referem-se principalmente a populações rurais e ao trabalho na 

agricultura. Além disso, são os mais antigos — realizados principalmente no 

transcurso dos anos 70 —, com maiores problemas metodológicos e sem o 

controle de uma série de importantes fatores de confusão (Leslie, 1989). 

Também é preciso levar em conta a possibilidade de uma efetiva mo

dificação do efeito ao longo do tempo. Na última década, verificaram-se 

grandes mudanças político-culturais em quase todo o mundo, com reflexos 

importantes na estrutura familiar e no mercado de trabalho, aliadas à persis

tência da crise econômica, ao achatamento da renda familiar da classe ope

rária e ao alto preço dos alimentos (Himes, Landers & Leslie, 1992; Leslie, 

1989). Nos últimos trinta anos, também observou-se o incremento das ten

dências internacionais de aumento da urbanização, diminuição do tamanho 

da família, ampliação dos espaços sociais ocupados pelas mulheres e dispo

nibilidade de serviços de apoio ao cuidado infantil como creches e pré-esco¬ 

las. Estas condições parecem haver pressionado fortemente a mudança his

tórica do efeito do trabalho materno na nutrição infantil, pois a participação 

materna no orçamento familiar aumentou substancialmente nos últimos anos, 

passando a proporção de mulheres na força de trabalho paga dos países 

subdesenvolvidos de 2 8 % , em 1950, a 3 2 % , em 1985, e a 3 9 % , em 1991 

(Torres, 1993 ; Sivard, 1987) . 

Nos estudos realizados nos últimos 15 anos em populações urbanas, 

a controvérsia e a dualidade do efeito cederam lugar a evidências de uma 

associação positiva e extremamente significativa entre trabalho materno 

remunerado e nutrição infantil e de uma melhoria desta última com o au

mento da inserção materna no mercado de trabalho (efeito dose-respos¬ 

ta). Nesta perspectiva, mesmo com a contribuição materna para a nutrição 



infantil ocorrendo através da combinação dos efeitos da participação ma

terna nos cuidados infantis e no trabalho remunerado, a preponderância 

foi deste último processo. 

DETERMINANTES BÁSICOS DA NUTRIÇÃO INFANTIL 

O mercado de trabalho reflete a vitalidade econômica do aparelho pro

dutivo da sociedade capitalista. Quando há mais emprego, há mais desenvol

vimento social, familiar e individual, existindo melhores condições de vida e 

de saúde. Assim, a reprodução social de uma dada formação, ao mesmo tem

po que é dinamizada pela atividade produtiva, retroalimenta esta última, ga

rantindo maior consumo, maior demanda de bens e serviços. Foi justamente 

num momento de maior oferta de empregos femininos (Facchini, 1995) que 

se observou um poderoso efeito do trabalho materno remunerado na nutri

ção infantil. Neste estudo, o trabalho materno remunerado destacou-se como 

o mais forte determinante de um aspecto essencial da sobrevivência infantil: o 

estado nutricional (Facchini, 1995). 

Para entender melhor esta determinação, parece importante detalhar 

as análises sobre o impacto da renda familiar na nutrição infantil, conside

rando os processos de alocação de recursos no domicílio segundo o gênero 

do provedor. Neste caso, seria desejável detalhar as prioridades no gasto 

familiar, especificando o gênero dos contribuintes do orçamento doméstico 

e os graus de influência ou controle de diferentes aspectos da tomada de 

decisão segundo o sexo. 

O detalhamento de aspectos relacionados à dieta e à ingesta alimentar 

infantis são igualmente prioritários para melhor conhecimento dos processos 

articulados em torno da relação trabalho materno versus nutrição infantil. De 

acordo com as recomendações de vários autores (Himes, Landers & Leslie, 

1992; Leslie, 1989; Olinto et a l , 1993; Hawes & Scotchmer, 1993), deve ser 

dado especial destaque à identificação da qualidade e da quantidade dos ali

mentos ingeridos pelas crianças e, assim, para os deficits em nutrientes. 

Análises particularizadas sobre idade da criança (Haggerty, 1981; Engle, 

1986), renda familiar e materna (Kumar, 1977; Soekirman, 1985; Popkin, 1976) 



e tipo de trabalho materno (Kumar, 1977; Tripp, 1981) também são essenciais, 

pois estas variáveis podem confundir ou modificar o efeito do trabalho mater

no. E m dois estudos (Haggerty, 1981; Engle, 1986), o estado nutricional dos 

filhos de mulheres empregadas era pior do que o das crianças de mulheres 

não-empregadas até um ano de idade e melhor após essa idade. Além disso, a 

idade do substituto materno no cuidado infantil, o tipo de família, o tipo de 

ocupação materna é o tempo de trabalho ou a duração da jornada também 

mostraram mudanças no efeito do trabalho materno na nutrição infantil. A 

idade da criança é essencial, não só porque as mais velhas facilitam a liberação 

materna para o trabalho remunerado, mas também porque as mais jovens 

ganham peso mais rapidamente. 

Na ausência de uma retaguarda de serviços, especialmente públicos, a 

participação nos cuidados infantis de filhos mais velhos, pais e avós, dentre 

outros, revela-se fundamental, não só na melhor distribuição da carga de tra

balho domiciliar entre os membros da família, mas também na liberação ma

terna para a realização de atividades remuneradas que garantam melhor pa

drão de reprodução familiar. Assim, as famílias maiores podem representar 

uma facilidade na liberação materna para o mercado de trabalho, uma vez que 

os irmãos mais velhos, avós e parentes, vivendo na mesma casa ou no mesmo 

bairro, poderão participar dos cuidados infantis. 

Famílias maiores, entretanto, necessitam de mais recursos para satisfa

zer as necessidades básicas. Alguns autores situam, nesta encruzilhada, as ra

zões da ocorrência de maiores taxas de pobreza entre crianças do que entre 

adultos (Perrot, 1988) . Esta situação parece não depender do mecanismo mais 

direto — pais mais pobres tendo mais filhos - , mas decorrente da menor parti

cipação materna no trabalho remunerado e da maior demanda de gastos de

terminadas por maior número de crianças pequenas no domicílio, que resulta

ria na redução da renda familiar e, assim, no aumento da pobreza. 

Por outro lado, a inserção materna no trabalho remunerado é maior entre 

as mulheres vivendo sem companheiro (solteiras ou separadas), justamente quan

do é pequena ou nula a participação dos pais no esquema familiar de cuidado 

dos filhos (Facchini, 1995). O efeito próprio dessas variáveis poderá ser mais 

bem investigado em estudos com amostras maiores e mais heterogêneas. 

Devido a sua escassez, os serviços de apoio ao cuidado dos filhos preci

sam ser garantidos através de uma ação objetiva do Estado e do empresariado. 



Os sindicatos de trabalhadores devem incrementar a luta por esse direito e os 

maridos precisam participar mais efetivamente da criação dos filhos, compar¬ 

tindo mais com suas esposas as tarefas cotidianas. Caso contrário, a contradi

ção das mulheres frente às demandas econômicas crescentes e a falta de alter

nativas no cuidado dos filhos irá aumentar, sobrecarregando-as ainda mais e 

promovendo o mal-estar de mães e filhos. 

A infra-estrutura da família também mostrou-se como eixo fundamen

tal, através do qual se processa o efeito do trabalho materno, com especial 

destaque para qualidade do bairro, disponibilidade domiciliar de água encana¬ 

da, sanitário e chuveiro e bens eletrodomésticos, principalmente aqueles rela

cionados à conservação e à preparação dos alimentos, como por exemplo 

geladeira e liquidificador. Acumulados ao longo do tempo, esses recursos apa

receram como uma reserva ou poupança familiar capaz de garantir melhores 

condições de reprodução. Na classe operária, o número de adultos emprega

dos na família é a base dessa acumulação. 

Sabe-se que água encanada e equipamentos como, por exemplo, chu

veiro elétrico e sanitário com descarga melhoram as condições de higiene 

familiar e infantil, diminuindo a ocorrência de diarréia e infecções e, assim, 

potencializando a nutrição infantil (Facchini, 1995) . Estudos com amostras 

maiores poderão detalhar as relações dessas condições de conforto com a 

vulnerabilidade infantil à desnutrição. Neste caso, o dimensionamento da 

miséria e da desnutrição infantil poderia ser estimado, em termos nacionais 

e regionais, a partir de dados secundários, como os produzidos pela Pesqui

sa Nacional de Amostras Domiciliares ( P N A D / I B G E ) e dados coletados 

pelos serviços da saúde comunitária. E m outra perspectiva, os marcadores 

de conforto e nutrição poderiam ser utilizados no estabelecimento de ações 

prioritárias de promoção da saúde, a serem encaminhadas nos níveis muni

cipal, estadual e federal. 



CONCLUSÃO 

As inconsistências dos achados sobre a relação entre trabalho materno 

e nutrição infantil são atribuídas fundamentalmente às diferenças entre os es

tudos, principalmente quanto a definição e mensuração do trabalho materno, 

delineamento, variáveis estudadas e controladas, análise estatística e enfoque 

teórico (Leslie, 1989; Facchini, 1995; Tucker & Sanjur, 1988). 

A organização cronológica dos estudos revisados revelou, no entanto, 

certo movimento lógico, uma aparente tendência histórica nos achados. Nos 

trabalhos mais antigos, observou-se um predomínio do efeito negativo do 

trabalho materno remunerado na saúde e na nutrição infantis. N o período 

intermediário, os estudos mostraram maior variabilidade, boa parte deles não 

evidenciando diferenças estatisticamente significativas, enquanto as pesquisas 

mais recentes já revelam clara tendência em direção a um efeito positivo do 

trabalho materno remunerado na nutrição das crianças. 

A possível modificação do efeito do trabalho materno na nutrição infantil 

seria fruto das transformações nos padrões de reprodução familiar e de classe 

observadas nos últimos trinta anos nas diferentes sociedades. Embora os dados 

dos diferentes estudos não sejam diretamente comparáveis, são úteis para mos

trar uma certa inversão de tendências históricas. Aquilo que era negativo passa a 

ser positivo para a saúde e principalmente para a nutrição infantil. Ou seja, com 

o tempo, parece que o efeito positivo do cuidado da criança pela mãe deixa de se 

sobrepor ao do trabalho materno remunerado, que ganha importância. 

A realização de novas pesquisas, levando em conta os aspectos teórico-

metodológicos salientados, poderá confirmar esta tese. Para um exame mais 

completo deste objeto de conhecimento, seria desejável articular estudos quan

titativos, sofisticados em termos de análise estatística, com estudos qualitati

vos, capazes de revelar a contribuição dos aspectos culturais na conformação 

das desigualdades no crescimento e no desenvolvimento infantis. Numa pers

pectiva interdisciplinar, seria vantajoso combinar a contribuição de especialis

tas das mais diversas áreas, como por exemplo economia, medicina, nutrição, 

antropologia e epidemiologia. 

Para a incorporação deste conhecimento à cidadania, também é neces

sário que a população estude e discuta a questão, identificando estratégias 



sociais de diminuição dos custos do cuidado infantil e de liberação das mães 

para o trabalho remunerado. Com isso, o encaminhamento e o apoio de polí

ticas públicas destinadas a esta problemática poderão ser mais eficazes. 
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