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RESUMO 

 

Esta dissertação compõe uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Gênero, 

Raça e Idade (NEGRI), cujo objetivo geral é contribuir para a apreensão da construção social 

da infância no Brasil. O objetivo específico foi oferecer uma interpretação do tratamento dado 

ao tema trabalho infanto-juvenil (TIJ) na produção acadêmica brasileira da Psicologia.  Foram 

analisados 24 artigos sobre TIJ elaborados por psicólogos e publicados entre 1985 e 2007 em 

revistas acadêmicas brasileiras. Contou-se, para tanto, com aportes dos novos estudos sobre a 

infância (JAMES e PROUT, 1997; JENKS, 2002; MONTANDON, 2001; SIROTA, 2001; 

ROSEMBERG, 1979), dos estudos sobre construção de problemas sociais (OSZLAK e 

O’DONNELL, 1976; GUSFIELD, 1989; HILGARTNER e BOSK, 1988; BEST, 2001, 2007; 

LAHIRE, 2005) e, como referencial teórico central, da produção de John B. Thompson (2002) 

sobre ideologia. No plano metodológico, buscou-se articular o método da hermenêutica de 

profundidade (HP), tal como proposto por John B. Thompson (2002), às técnicas da análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1981). Apreendeu-se o uso de retórica 

dramática na construção argumentativa da produção acadêmica brasileira da Psicologia. Tal 

retórica estigmatiza crianças, adolescentes trabalhadores e família pobres. Assim, esta 

produção pode ser (re)interpretada como ideológica, na medida em que sustenta relações de 

dominação entre idades e entre classes sociais.   

 

Palavras-chave: infância, adolescência, trabalho infanto-juvenil, problema social e ideologia. 
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ABSTRACT 
 

 

This study is part of one of the research lines of the NEGRI (Nucleus of Studies on Gender, 

Race and Age), whose general aim is to contribute to the comprehension of the social 

construction of the childhood in Brazil.  The specific objective is to offer an interpretation of 

the treatment given to the theme child and adolescent labor on the Brazilian academic 

production of Psychology. We have analysed 24 articles about child and adolescent labor 

elaborated by psychologists and published between 1985 and 2007 in Brazilian academic 

publications. For such, we have counted on the contribution of the new studies about 

childhood (JAMES and PROUT, 1997; JENKS, 2002; MONTANDON, 2001; SIROTA, 

2001; ROSEMBERG, 1979), the studies regarding the construction of social problems 

(OSZLAK and O’DONNELL, 1976; GUSFIELD, 1989; HILGARTNER and BOSK, 1988; 

BEST, 2001, 2007; LAHIRE, 2005) and, as central theoretic referential, the John B. 

Thompson’s (2002) production about ideology. At the methodological level, we sought to link 

the hermeneutics of depth’s as proposed by John B. Thompson (2002) to the content analysis 

techniques (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1981). We observed the use of dramatic rhetoric 

on the Brazilian academic production of Psychology – Rhetoric that stigmatizes working 

children, adolescents and poor families. Thus, this production can be (re) interpreted as 

ideological, in the sense that it supports the relation of domination between ages and social 

classes.  

 

Key words: childhood, adolescence, child and adolescent labor, social problem and ideology. 
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PREÂMBULO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral contribuir para a apreensão da construção 

social da infância no Brasil, uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Gênero, 

Raça e Idade (NEGRI). Seguindo a tradição do Núcleo de realizar pesquisas coletivas, esta dá 

continuidade a outras que vêm problematizando discursos sobre infância pobre empregados 

na formulação de políticas contemporâneas para a infância. Assim, colegas do NEGRI, ao 

analisarem discursos sobre a infância e adolescência pobre do país, evidenciam a construção 

discursiva de categorias – tais como gravidez na adolescência, trabalho infantil, prostituição 

infanto-juvenil – que, além de fragmentarem a pobreza, apoiam-se em retórica que, 

paradoxalmente, podem estigmatizar crianças e adolescentes pobres, criando e sustentando 

relações de dominação social e etária (ROSEMBERG, 1993; CALAZANS, 2000; 

ANDRADE, L., 2001; FREITAS, 2004; BERNARDI, 2005; NAZARETH, 2004; 

ANDRADE, M., 2005). 

 

 Aqui, nosso objetivo específico é oferecer uma interpretação do tratamento dado ao 

tema trabalho infanto-juvenil (TIJ) em artigos acadêmicos brasileiros da Psicologia. Tomando 

a academia como um ator privilegiado na construção de discursos e na arena de negociação de 

políticas sociais para a infância e a adolescência, a pergunta que orienta esta dissertação é: a 

construção da categoria trabalho infanto-juvenil enquanto problema social, tal como abordada 

em discursos proferidos pela Psicologia na academia, pode ser interpretada como produção 

simbólica ideológica, ou seja, estaria sustentando relações de dominação (THOMPSON, 

2002)? Para tanto, foram analisados 24 artigos elaborados por psicólogos(as) e publicados 

entre 1985 e 2007 em revistas acadêmicas brasileiras. 
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O tema “trabalho infantil”, ou infanto-juvenil, foi negligenciado no Brasil até 

praticamente o final dos anos 1980, seja pelas políticas públicas, seja pela mídia (FREITAS, 

2004) ou pela academia (BONAMINO et al., 1993; ALVES-MAZZOTTI, 2002; MORAES, 

2007). A partir de então, inúmeras campanhas e ações governamentais e da sociedade civil 

foram empreendidas buscando a eliminação do trabalho de crianças e adolescentes antes da 

idade legal (DI GIOVANI, 2004; FREITAS, 2004; SCHWARTMAN, 2004). O “trabalho 

infantil” foi alçado à condição de problema social da humanidade, considerado uma perversão 

a ser erradicada, pois, infância e trabalho são, nesta perspectiva, incompatíveis.  

 

Neste contexto de unanimidade pela erradicação do “trabalho infantil”, pode ser 

malvisto problematizar tal discurso, assim como acontecia, em décadas anteriores, em relação 

ao discurso internacional sobre “meninos de rua” (ROSEMBERG e FREITAS, 1999). 

Entretanto, na contramão das posições dominantes sobre o tema, investigações 

antropológicas, sociológicas, históricas e da Psicologia Social indicam que nem todo trabalho 

é nocivo à criança e ao adolescente, não sendo, portanto, seus prejuízos inerentes ao trabalho, 

mas relacionados a outras condições de vida de crianças e adolescentes trabalhadores, como a 

pobreza, o tipo e a exploração do trabalho, bem como a hierarquização das relações etárias 

(LIEBEL, 2003; MADEIRA, 1997). 

 

Além disso, alguns movimentos organizados que envolvem crianças e adolescentes 

trabalhadores(as) afirmam que as ações pela erradicação do trabalho infanto-juvenil, na 

prática, podem significar piora em suas condições de vida, porque, em grande parte, ignoram 
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a proteção legal por condições dignas de trabalho (ORGANIZACIÓN DE NIÑOS/AS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES, s/d). 

 

Ao questionarmos as simplificações e não problematização de discursos e campanhas 

contemporâneas pela erradicação de todo e qualquer trabalho realizado por crianças e 

adolescentes até determinada idade, não estamos nos colocando como defensoras irredutíveis 

do trabalho infanto-juvenil, mas consideramos que há grande diversidade de trabalhos, de 

contextos e de sentidos atribuídos por crianças, adolescentes e seus familiares em relação aos 

seus trabalhos, o que, do nosso ponto de vista, torna inadequada a proposta universalista de 

resposta única – a erradicação – ao “problema social” do TIJ. 

 

Consideramos aqui, referendadas por algumas pesquisas e estudos (FREITAS, 2004; 

LIEBEL, 2003; CUSSIANOVICH e MARQUEZ, 2002; JAMES et al., 2002), que o 

tratamento dado ao tema trabalho infanto-juvenil é exemplar para a melhor compreensão das 

relações de idade nas sociedades ocidentais contemporâneas, das hierarquias dessa relação e 

das distâncias entre discursos e práticas que se pretendem referenciadas no princípio do 

“maior interesse da criança” da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(UNICEF, 1990).  

 

Antes de apresentarmos como esta dissertação está estruturada, convém explicitar 

nossas escolhas em relação a termos e expressões, orientadas pela busca de coerência com 

nossas perspectivas política, ética e teórica e que se refletem já no próprio título: O tema 
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trabalho infanto-juvenil em artigos acadêmicos de psicólogos(as): uma interpretação 

ideológica.  

 

Em primeiro lugar, quando propomos oferecer uma interpretação queremos dizer que, 

seguindo o princípio da “não-imposição” sugerido por Thompson (2002), não buscamos 

impor uma visão tida como verdadeira, mas propor uma interpretação, entre outras possíveis, 

baseada em argumentos provenientes da investigação. Isso significa que a proposta de 

interpretação precisa ser provada e sustentada, ou seja, precisa “apresentar razões, 

fundamentações, evidências, elucidação” (THOMPSON, 2002, p. 411). Além disso, 

respeitando o princípio da dialogicidade, os caminhos que nos levarem a ela devem ser 

compartilhados com os(as) leitores(as)1. 

 

A opção pelo uso do termo “acadêmico”, em contraste com o termo “científico”, 

justifica-se por não atender aos interesses deste trabalho a avaliação do caráter de 

cientificidade dos textos que analisamos. A análise empreendida não enfatizou a construção 

argumentativa interna dos trabalhos, mas os enfoques sobre trabalho infanto-juvenil. Assim 

como afirma Calazans (2000), “a escolha do termo acadêmico pretende explicitar a 

compreensão de que tal produção simbólica ocorre em determinados contextos sociais e 

institucionais de intersubjetividade” (p. 11), isto é, a academia.  

 

                                                 
1 A partir deste ponto, apesar de considerarmos a participação da linguagem na sustentação de relações de 
dominação, abandonaremos a fórmula “o(a)” e utilizaremos o genérico masculino para não tornar o texto pesado, 
a não ser que a precisão do gênero gramatical seja necessária para melhor compreensão das ideias.  
 



 

 

15 

A expressão “trabalho infantil” – tradução das expressões child labour (em inglês de 

origem britânica), child labor (em inglês de origem norte-americana) e child work – a partir 

dos anos 1990, passou a fazer parte do vocabulário da mídia, das agências multilaterais, das 

ONGs (Organizações não-governamentais), dos sindicatos, do poder público e da academia. 

Apesar de tão generalizado uso, alguns autores têm questionado a adequação das expressões 

“trabalho infantil” e “child labour”. Tais expressões são tidas como problemáticas por 

associarem-se a uma variedade de sentidos, tendo, portanto, pouca utilidade conceitual 

(MYERS, 1999, 2001; SARTI, 2000). Como afirma Freitas (2004), a expressão “trabalho 

infantil”, ao mesmo tempo em que pode ser usada para descrever atividade (participação de 

crianças no mercado de trabalho), pode também ser usada para se referir à atividade ilegal, 

fora da idade permitida pela legislação, ou marcar um tom normativo, equivalendo, por 

exemplo, ao trabalho que atrapalha a educação escolar.   

 

Se a expressão “child labour” é tida como problemática entre estudiosos de países de 

língua inglesa, a tradução em português para “trabalho infantil” pode ser considerada ainda 

mais inadequada. Como ainda aponta Freitas (2004), child labour ou child labor têm 

significado diferente de child work. As primeiras expressões associam-se mais a trabalho 

manual, extenuante ou até forçado, enquanto work aproxima-se mais de emprego e atividade 

profissional, conotações menos negativas. Apesar disso, as traduções para o português não 

têm se preocupado em fazer as necessárias diferenciações e o tom pejorativo associado a child 

labour tem sido estendido para a expressão “trabalho infantil”, mesmo quando o discurso 

original não se orienta para a conotação mais negativa. Daí usá-la neste texto entre aspas. 
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Além dessas nuanças, a expressão “trabalho infantil” carrega outro problema: a 

delimitação etária.  A expressão tem sido usada para se referir tanto ao trabalho de crianças 

quanto de adolescentes e até o de jovens adultos (FREITAS, 2004; SARTI, 2000).  

 

Considerando a complexidade do debate sobre terminologias e conceitos relacionados 

ao trabalho realizado por crianças e adolescentes, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

NEGRI (FREITAS, 2004; ROSEMBERG e FREITAS, 1999) adotam a expressão “trabalho 

infantil” para traduzir child labour ou child labor ou quando se refere a um texto em que a 

expressão é usada como termo ou conceito. Para diferenciarmo-nos da linguagem “ nativa” 2, 

as expressões utilizadas são trabalho infanto-juvenil (ou sua sigla, TIJ) “trabalho de crianças e 

adolescentes” ou “participação de crianças e adolescentes no mercado de trabalho”. 

 

 Para dar conta de seus objetivos, esta pesquisa conta com aportes dos paradigmas dos 

novos estudos sobre a infância (JAMES e PROUT, 1997; JENKS, 2002; MONTANDON, 

2001; SIROTA, 2001; ROSEMBERG, 1979), dos estudos sobre construção de problemas 

sociais (OSZLAK e O’DONNELL, 1976; GUSFIELD, 1989; HILGARTNER e BOSK, 1988; 

BEST, 2001, 2007; LAHIRE, 2005) e, como referencial teórico central, a produção de John 

B. Thompson (2002) sobre ideologia. Coerentemente com nossas convicções metateóricas, 

tais teorias (ou campos de estudo) compartilham a concepção de sociedade estruturada por 

                                                 
2 Conforme proposto por Guimarães (2003), utilizamos aqui o conceito “nativo” em oposição ao conceito ou 
categoria analítica ou descritiva, definida como “o que permite a análise de um determinado conjunto de 
fenômenos, e faz sentido apenas no corpo de uma teoria” (p. 95). “Nativo” seria, então, “uma categoria que tem 
sentido no mundo prático, efetivo. Ou seja, possui um sentido histórico, um sentido específico para um 
determinado grupo humano” (p. 95). 
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conflitos de interesse e poder e o entendimento de que seres humanos se constituem como 

atores sociais.  

 

 O Capítulo 1 é destinado à apresentação do objeto. Para problematizar o tratamento 

dado à infância em artigos acadêmicos brasileiros, produzidos entre 1985 e 2007, sobre o 

tema trabalho infanto-juvenil (TIJ), o primeiro tópico apoia-se na bibliografia sobre os novos 

estudos da infância e o segundo, na literatura sobre a construção de problemas sociais.   

 

No Capítulo 2 são sintetizadas a teoria de ideologia e o método da hermenêutica de 

profundidade (HP) de John B. Thompson (2002), método este que orientou a estruturação do 

restante do texto.  

 

A análise sócio-histórica, primeira fase da hermenêutica de profundidade (HP), é 

apresentada no Capítulo 3, que se refere aos atores, enquadramentos, arenas e estratégias 

relacionadas ao TIJ. A análise formal ou discursiva, segunda fase da HP, é objeto do Capítulo 

4, onde são apresentados procedimentos e descrições dos resultados encontrados. Finalmente, 

a interpretação/reinterpretação, terceira fase da HP, é o objeto da última parte da dissertação. 

 

Encontramos muitas semelhanças entre os resultados desta pesquisa e de outras do 

NEGRI. Em comum, apreendemos o uso de retórica dramática, a associação do TIJ a 

situações terríveis, o uso persuasivo de estatísticas, a centralidade da ideia do TIJ como parte 

de um “ciclo vicioso” e a estigmatização de crianças, adolescentes trabalhadores e de suas 

famílias. Por outro lado, diferente do que meus colegas encontraram na mídia (ANDRADE, 
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L., 2004; FREITAS, 2004; NAZARETH, 2004; ANDRADE, M., 2005; BIZZO, 2008) e em 

relatórios judiciais (BERNARDI, 2005), a produção acadêmica da Psicologia sobre TIJ abre 

espaço para a fala de crianças e adolescentes trabalhadores, o que, no entanto, não significa 

reconhecimento de sua condição como ator social: suas falas são consideradas nos textos 

como “ideológicas” e equivocadas quando contrariam a argumentação dos artigos analisados.    
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CAPÍTULO 1: CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 

Este capítulo visa a explicitar a construção do objeto da pesquisa e está organizado em 

dois tópicos. No primeiro, são apresentados os novos estudos da infância e os direitos das 

crianças. No segundo, a literatura sobre a construção de problemas sociais. 

 

1.1. Construção social da infância: seu estudo, sua voz, seus direitos 

 

 

[...] infância: uma negociação ativa dentro das relações sociais 
sobre a constituição dos primeiros anos de vida humana (JAMES e 
PROUT, 1997, p. 7).   

 

 

Apesar de as sistematizações mais elaboradas virem da Sociologia, mais 

especificamente, da Sociologia da Infância, os novos paradigmas nos estudos sobre a infância 

têm orientado também estudos da História, da Pedagogia, da Antropologia e da Psicologia. 

 

Conforme argumentam os pesquisadores desse novo campo de estudos, ainda que a 

infância3 tenha se constituído como um tema nos discursos das Ciências Sociais ao longo da 

história, pouca atenção foi destinada a ela enquanto matéria de interesse em si mesma 

(JAMES e PROUT, 1997; JENKS, 2002).  

 

Montandon (2001), partindo de Trent, identifica, na perspectiva da Sociologia, um 

primeiro avanço nos estudos sobre a criança na década de 1920, nos Estados Unidos, 

                                                 
3 Quanto à terminologia, é necessário explicitar que, assim como na Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, o termo infância aqui é usado em sentido amplo, referindo-se à etapa do ciclo da vida que antecede a 
idade adulta e que inclui pessoas de até 18 anos de idade.  
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especialmente no âmbito da Escola de Chicago. Segundo a autora, a partir do final do século 

XIX, filantropos e reformadores sociais, seguidos de médicos e psicólogos e, na década de 

1920, de sociólogos4, se interessaram pelo campo da infância, especialmente por temas como 

o trabalho de crianças, a deficiência mental e a delinquência juvenil. Foi um movimento 

importante, mas interrompido na década seguinte, em parte por conta do declínio da Escola de 

Chicago e do impulso das teorias funcionalistas. 

 

Assim, ao longo de quase todo o século XX, a atenção dos sociólogos esteve voltada 

para as instituições socializadoras, reservando à criança o lugar de objeto do processo de 

socialização (JENKS, 2002; SIROTA, 2001). Por sua vez, a atenção de psicólogos que 

atuavam no campo da infância se dirigia mais ao adulto que a criança um dia seria do que à 

criança que ela era (ROSEMBERG, 1979; JENKS, 2002).  

 

Explanações psicológicas do desenvolvimento da criança construídas no início do 

século XX dominaram, até recentemente, os estudos sobre a infância (JAMES e PROUT, 

1997). Ainda hoje, esses parecem ser os enfoques dominantes nessa disciplina, mas, desde as 

décadas de 1970 e 1980, tais perspectivas não podem mais ser consideradas hegemônicas, 

pois importantes vozes dissonantes – as dos pesquisadores que participam da construção dos 

novos paradigmas nos estudos da infância – propõem outras formas de pensar a infância e as 

relações entre as idades.  

 

  Passados os movimentos desenvolvidos no âmbito da Escola de Chicago, a 

interrupção do processo e décadas de hegemonia das teorias estrutural-funcionalistas, um 

                                                 
4 Por exemplo, William Thomas, Dorothy Thomas, Stanley Davies, E. Burgess e Kimball Young. 
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importante marco teórico nos estudos sobre a socialização da infância veio com a publicação, 

na França, do seminal História Social da Criança e da Família, por Philippe Ariès, na década 

de 1960. O livro, que causou grande impacto, tem sido identificado como o início da ruptura 

de paradigmas até então inquestionáveis. Nessa obra, o autor desconstrói a naturalização da 

noção da infância, coloca em questão sua universalidade, além de elevá-la à condição de 

objeto legítimo de investigação no campo da História e das Ciências Sociais em geral. 

Segundo Sirota (2001), 

 

 
[...] a emergência do objeto infância questiona os modos de abordagem, não só no 
plano teórico, como também no disciplinar ou metodológico, o que obriga a uma 
recomposição de campos, tanto entre disciplinas das ciências sociais quanto entre 
subdisciplinas (p. 10). 

 

   

  No caminho de Ariès, historiadores brasileiros passaram a desenvolver estudos 

significativos sobre a história da infância. Psicólogos sociais, sociólogos e antropólogos, no 

entanto, parecem ter sido mais lentos neste processo (FREITAS, 2004). Freitas (2004) aventa 

a hipótese de que a intensidade das desigualdades econômicas no país teria obnubilado 

reflexões sobre a infância como categoria social. A autora continua:  

 

 

Isso não significa que o Brasil não conheça uma abundante produção acadêmica 
sobre crianças e infâncias. [...] Indica apenas a ausência de um debate, e sua 
sistematização, sobre os pressupostos e paradigmas que orientam essa produção de 
conhecimentos (FREITAS, 2004, p. 36). 
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          Tal estado das artes tem se modificado em anos muito recentes, quando algumas obras 

têm sido publicadas desta perspectiva. Por exemplo, revistas brasileiras vêm dedicando 

números especiais sobre a infância: Educação e Pesquisa (2000), da Universidade de São 

Paulo; Cadernos Cedes (2002), Educação e Sociedade (2005) e Cadernos Pagu (2006), da 

Universidade Estadual de Campinas; e Perspectiva (2005 e 2007), da Universidade Federal de 

Santa Catarina5. Além desses números especiais, a recente coletânea Estudos da Infância: 

Educação e Práticas Sociais (SARMENTO e GOUVEA, 2008) traz um elenco de artigos 

luso-brasileiros em diálogo interdisciplinar sobre o tema. 

 

 Na Europa, ao contrário, desde a década de 1980, estudiosos de diversas áreas têm se 

dedicado aos novos estudos sobre a infância: Heywood (2004) e Becchi (1999), da História; 

James e Prout (1997), da Sociologia; Renaut (2002), da Filosofia do Direito; Burman (1999), 

da Psicologia; Qvortrup (1997), da Economia, entre outros. 

 

A emergência dos novos paradigmas nos estudos da infância pode ser discutida tanto 

do ponto de vista do contexto histórico e social como um todo, quanto das transformações 

desenvolvidas no âmbito do debate intelectual. 

 

Fora da academia, as origens dos novos paradigmas se relacionam com a emergência 

gradual do conceito de “crianças do mundo” no discurso oficial das agências internacionais. 

Assim, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da 

                                                 
5 Além dessas revistas com edições especiais sobre a infância publicadas nos últimos anos, é importante citar a 
revista Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, como precursora nessa área no Brasil: seu número 
especial sobre os estudos sobre a infância data de 1979. 
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Saúde (OMS), tendo como marco o Ano Internacional da Criança (1979), colocaram em 

contraste imagens de crianças familiares para as sociedades dos países ocidentais do norte 

com outras, de contextos extremamente diferentes (JAMES e PROUT, 1997). Ou seja, as 

denúncias sobre condições degradantes que fazem parte da vida de muitas crianças abalaram 

crenças tradicionais sobre a infância (JAMES e PROUT, 1997).  Isto parece ter, por um lado, 

influenciado conquistas no campo dos direitos da criança e resultado em atenção para a 

infância entre pesquisadores das mais diversas disciplinas. Porém, por outro lado, a retórica 

específica utilizada para a publicização de tais “problemas sociais” apoiou-se, muitas vezes, 

em estigmas referentes às crianças pobres do sul e suas famílias (ROSEMBERG e 

ANDRADE, 2007).  

 

   No âmbito da produção acadêmica, o surgimento desses novos paradigmas pode ser 

visto como produto de um movimento geral de revisão metateórica das disciplinas que 

compõem as Ciências Sociais e Humanas (SIROTA, 2001), inclusive a Psicologia Social 

(BERNARDI, 2005). No contexto da redescoberta da Sociologia Interacionista, de maior 

influência da fenomenologia e da consolidação das abordagens construcionistas, esse 

movimento se caracteriza por uma releitura do conceito de socialização e pela ênfase no ator 

(SIROTA, 2001; MONTANDON, 2001).  

 

   A ruptura epistemológica questiona o arcabouço teórico hegemônico até então, 

especialmente sua ênfase na racionalidade, na naturalidade e na universalidade. Isto levou 

estudiosos a desconstruírem a concepção de infância nas principais teorias da primeira metade 

do século XX: o funcionalismo de Durkheim e Parsons e a teoria psicogenética de Piaget. 
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Questiona-se a perspectiva estrutural-funcionalista, a partir da atenção dos sociólogos 

que se volta para as instâncias responsáveis pela socialização, “para fazer acontecer o ser 

social” (SIROTA, 2001, p. 9). Segundo Jenks (2002), nessas teorias, “a volatilidade da 

criança estabiliza-se e a sua turbulência silencia-se” (p. 199). A criança ou se conforma ou é 

vista como desviante, pois a concepção de infância adotada se orienta para uma explicação da 

reprodução social e dá pouca atenção para contradição e conflito (FREITAS, 2004). “Tudo 

acontece como se as sociedades fossem concebidas como organismos vivos, mas estivessem, 

por toda parte, a tornar-se máquinas” (JENKS, 2002, p. 199). A “máquina” funciona porque 

esta concepção de socialização retira da infância sua condição de ator social. 

 

 Esta análise do funcionalismo é desenvolvida por Sirota (2001) quando discute a obra 

“Infância”, de Durkheim e Buisson. Ela mostra como os autores, partindo do sentido 

etimológico de infância, “aquele que não fala”, definem-na como “época em que o indivíduo, 

tanto do ponto de vista físico como moral, não existe ainda, em que ele se faz, se desenvolve e 

se forma” (DURKHEIM e BUISSON,1911, apud SIROTA, 2001, p. 9). Com esta concepção 

de infância, para o funcionalismo de Durkheim, a socialização é concebida como um processo 

vertical que pode ser definido como “processo de assimilação dos indivíduos aos grupos 

sociais” (DURKHEIM, 1922, apud MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 392). Rompendo com tal 

concepção, a perspectiva interacionista enfatiza a dinâmica das interações na aquisição de 

saberes e insiste no vínculo entre conhecimento de si e conhecimento do outro. Conforme 

salienta Mollo-Bouvier (2005), “como sujeito social, a criança participa de sua própria 

socialização, mas também da reprodução e transformação da sociedade” (p. 391). 



 

 

25 

 

Nas teorias estrutural-funcionalistas, a estrutura normativa do mundo adulto é tratada 

como variável independente (ROSEMBERG, 1976; JENKS, 2002). A esse respeito, Jenks 

(2002) faz a seguinte comparação: 

 

 
Tal como o antigo antropólogo “evolucionista”, pessoa civilizada e presunçosa, 
simplesmente “sabia” que o selvagem era diferente de si próprio em termos de 
evolução e, portanto, merecedor de estudo; também nós, enquanto adultos 
racionais, reconhecemos a criança como diferente, menos desenvolvida e a 
necessitar de explicação. [...] Para um antropólogo, utilizar esta posição como 
ponto de partida seria um convite a uma merecida acusação de etnocentrismo!      
(p. 188). 
 

 

Tanto Jenks (2002), quanto Rosemberg e Freitas (2004) criticam as teorias estrutural-

funcionalistas por elas ignorarem a prática social da criança em favor da perspectiva teórica 

que privilegia a integração e a ordem no nível analítico.  

 

 

As teorias não ofereciam um quadro interpretativo para compreender-se a 
infância, mas, ao contrário, usariam uma concepção de infância que permitisse 
manter o arcabouço teórico assentado no pressuposto metateórico da harmonia, 
do equilíbrio (ROSEMBERG e FREITAS, 2004, p.4). 
 

 
Essas assunções encarnam os valores e os interesses do teórico e da cultura 
contemporânea, que por sua vez geram expectativas normativas no âmbito da 
sociedade em geral.  A história das ciências sociais tem, no entanto, dado provas 
de uma crítica e desmistificação sistemáticas das ideologias dominantes do 
capitalismo em relação à classe social, do colonialismo em relação à raça e do 
patriarcado em relação ao gênero; contudo, pelo menos até agora, a ideologia do 
desenvolvimento tem-se mantido relativamente intacta no que diz respeito à 
infância (JENKS, 2002, p. 188). 
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O questionamento focaliza, também, a teoria psicogenética de Piaget que postula uma 

sequência universal de aquisição de competências cognitivas, sendo o topo do 

desenvolvimento cognitivo reservado ao modo de pensar e agir de homens adultos ocidentais 

(ROSEMBERG, 1976). Os estágios piagetianos do desenvolvimento são ordenados 

cronológica e hierarquicamente ao longo de um continuum que vai do pensamento infantil, 

“figurativo” e de baixo-estatuto, à inteligência adulta, “formal” e de alto estatuto (JENKS, 

2002).  

 

A criança, nessa perspectiva, é avaliada em termos da sua maior ou menor 

competência frente ao padrão adulto, que personificaria racionalidade e completude, enquanto 

a prática social da criança, com sua estrutura de significados, específica e coerente, é ignorada 

(JENKS, 2002). O adulto é concebido, pela teoria, como maduro, racional e competente; a 

criança, em oposição, é tida como inacabada, incompleta ou não totalmente humana (JENKS, 

2002).  

 

Além do adultocentrismo da Psicologia, Rosemberg (1976) também problematiza o 

tratamento dado à perspectiva histórica. 

 

A Psicologia do Desenvolvimento, disciplina que inclui o estudo da criança, é 
ambígua no tratamento da variável histórica apesar de constituir uma disciplina 
histórica por excelência, pois seu objetivo é descrever e explicar as 
transformações observadas no comportamento humano através do tempo.  Mas 
este tempo a que ela se refere é o tempo de vida do organismo, o tempo 
individual (p. 1469). 
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A forma de, metodologicamente, lidar com o tempo na Psicologia do 

Desenvolvimento (via tempo individual) acarretou, para a autora, a eliminação da condição 

histórica da infância. A naturalização da infância foi, mais recentemente, problematizada pela 

autora no confronto com teorias feministas contemporâneas que se empenham em 

desnaturalizar a identidade de gênero. Para ela, buscando romper com a hierarquia de 

sexo/gênero, autoras feministas têm se apoiado em uma teoria de desenvolvimento humano 

fundamentada em determinações biológicas, não compreendendo a infância “fora do universo 

adulto” (ROSEMBERG, 1992, p. 6).  

 

Burmam (1999) também problematiza a produção da Psicologia do Desenvolvimento, 

concebendo-a como um discurso que oferece apenas uma das interpretações da sociedade, 

mas que se apresentou como a portadora da verdade sobre a criança e o desenvolvimento 

saudável.                

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para os novos paradigmas, a criança passa de objeto de socialização a ator social, de 

futuro adulto a criança historicamente contextualizada.  A socialização deixa de ser vista 

como uma questão de adaptação ou interiorização de normas e padrões sociais e começa a ser 

entendida como um processo de apropriação, de inovação e de reprodução (MONTANDON, 

2001): as crianças são agentes do processo de socialização de adultos e de outras crianças, de 

modo equivalente aos adultos.  

 

Portanto, a infância deixa de ser vista como fenômeno biológico, natural e universal, 

para ser entendida como construção social, variável de uma cultura para outra; deixa de ser 
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concebida apenas como um momento precursor, passando a ser vista, também, como 

constitutiva e constituinte da cultura e da sociedade. São, portanto, profundas as 

transformações do modo de olhar a infância propostas pelos pesquisadores desses novos 

estudos. Daí a consideração de que estaríamos frente a novos paradigmas.  

 

Trata-se de um campo acadêmico buscando legitimar-se e demarcar seu território. É 

um campo de conhecimento em construção, caracterizado, ainda, por certa fragmentação 

resultante, em parte, da diversidade de questões exploradas (MONTANDON, 2001), das 

origens disciplinares das pesquisas, bem como da diversidade de países em que tais estudos 

estão situados, em especial Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e países escandinavos. 

Porém, alguns autores (SIROTA, 2001; MONTANDON, 2001; JAMES e PROUT, 1997) 

identificam os princípios centrais que têm orientado os estudos pautados por esses novos 

paradigmas. James e Prout (1997) ofereceram uma síntese que constituiu em marco na busca 

pela integração dos vários estudos que compõem o campo, conhecido como “novos 

paradigmas no estudo da infância”. Ela se resume nos seis pontos destacados abaixo. 

 

 

1. A infância é uma construção social. A instituição da infância oferece uma 
estrutura interpretativa para a compreensão dos primeiros anos da vida humana. 
Nesses termos, é a imaturidade biológica, em vez da infância, a característica 
natural e universal dos grupos humanos. Como caminho de compreensão desse 
período, a instituição da infância, varia de acordo com a cultura, apesar de 
formarem um componente cultural e estrutural específico em todas as sociedades 
conhecidas.  
2. A infância, como uma variável de análise social, não pode ser totalmente 
separada de outras variáveis como classe, gênero e etnia.  
3. Relações sociais e culturais de crianças merecem ser estudadas por si 
mesmas, independente da perspectiva e das preocupações dos adultos. 
4. Crianças são e devem ser vistas como atores envolvidos ativamente na 
construção de suas próprias vidas, na vida daqueles que as cercam e da sociedade 
em que vivem. Crianças não são apenas objetos passivos de estruturas e processos 
sociais. 
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5. A etnografia é uma metodologia que pode ocupar um lugar especial no 
desenvolvimento de uma nova sociologia da infância, já que permite à criança uma 
voz mais direta na produção de dados sociológicos do que usualmente é possível 
através de pesquisas experimentais e pesquisas de campo.  
6. A infância é um fenômeno em relação para o qual a dupla hermenêutica das 
ciências sociais está fortemente presente (ver GIDDENS, 1976). Isso significa que 
proclamar um novo paradigma da sociologia da infância é também engajar-se e se 
responsabilizar pelo processo de reconstrução da infância na sociedade (JAMES e 
PROUT, 1997, p. 8). 

 

 

Estes novos paradigmas orientam, portanto, o olhar para novas problematizações sobre 

a infância, bem como a eleição de outras estratégias para estudá-la. Porém, o fato de 

angariarem certa unanimidade não elimina determinadas problematizações, como aquela 

efetuada por Rosemberg (2003; 2008). Sua problematização se organiza em três eixos 

argumentativos sintetizados a seguir. 

 

• O deslizamento dos sentidos associados aos termos criança e filho nas línguas 

francesa e inglesa dificultam o debate da categoria infância desvinculada do 

âmbito familiar quando efetuado nessas línguas. “Ao subsumir a criança no 

filho, restringe-se a infância à esfera do privado, da família e da casa” 

(ROSEMBERG, 2008, p. 299). No Brasil, teríamos maior facilidade de 

empreender discussões nesse sentido, mas, para tanto, seria necessária a 

atenção para as traduções de produções do inglês e do francês, pois temos dois 

termos distintos para criança e filho. 

• A delimitação etária subsumida nos termos “criança e infância” não é precisa e 

parece privilegiar as idades entre 5 e 14 anos. Rosemberg (2008), chama a 

atenção para a peculiaridade dos bebês e a dificuldade de tratá-los, no plano 

teórico e político, como ator social.  



 

 

30 

• O estatuto epistemológico da categoria infância. Qual seria? 

 

 Sobre este último eixo argumentativo, partindo do segundo paradigma tal como 

sintetizado por James e Prout (1997), a autora questiona se a infância se constituiria enquanto 

uma categoria analítica ou descritiva. Diferente de classe, gênero ou etnicidade, que são 

conceitos relacionais, a infância, conforme o paradigma de James e Prout (1997), não 

pressuporia dois termos, como negro e branco, para “raça”, ou mulher e homem, para gênero. 

Rosemberg, então, pergunta se, em vez de infância, não seria a categoria “idades da vida” o 

recorte como variável para os novos estudos da infância. A categoria infância não estaria para 

as relações de idade da mesma forma que mulher (ou homem) está para gênero ou negro (ou 

branco) para raça/etnia? Inspirada nas reflexões de Scott (1990) sobre a categoria social 

gênero, a autora afirma que as relações de idade constituem uma categoria analítica útil para 

compreender a produção e reprodução de desigualdades sociais contemporâneas6.  

 

É nesse sentido que os estudos do NEGRI têm entendido a infância como categoria 

social subordinada à categoria social “ser adulto”, no âmbito das relações de idade. 

Entendemos também, no NEGRI, apoiados no conceito de não sincronia de Emily Hicks, que 

os impactos das desigualdades estruturais de gênero, raça, classe e idade podem ocorrer com 

diferentes intensidades em diferentes momentos das idades da vida e em diferentes contextos 

sociais (ROSEMBERG, 1999). Conforme afirma Rosemberg (1999), a subordinação de 

gênero atingiria seu ápice a partir da maturidade da vida sexual e produtiva. A subordinação 

de classe, ao contrário, teria impactos mais intensos entre as crianças do que entre os 

                                                 
6 Mais recentemente, autores têm se referido a “relações intergeracionais” (SARMENTO, 2005;          
QVORTRUP, 2000). 
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adolescentes e os adultos: a proporção de indigentes e pobres no Brasil, por exemplo, é maior 

entre os mais novos (ROSEMBERG, 1999; 2006). Ela aponta, também, que as relações de 

dominação podem ser apreendidas e consideradas pelos movimentos sociais em diferentes 

tempos. Assim, o combate a desigualdades de gênero, por exemplo, pode se apoiar no 

fortalecimento de desigualdades de idade ou étnico-raciais. 

 

Concebemos, portanto, a sociedade ocidental moderna como sendo adultocêntrica, 

estruturando-se também em hierarquias etárias, que vêm sendo consideradas, por sua vez, um 

dos eixos constitutivos das desigualdades sociais contemporâneas (ao lado de gênero, raça e 

classe). Na prática, uma tradução disto tem sido as crianças sendo alijadas de seu direito à voz 

e à participação em questões que lhes dizem respeito (CUSSIANOVICH e MÁRQUEZ, 

2002; SAVE THE CHILDREN, 2003; FREITAS, 2004; BERNARDI, 2005). 

 

A ausência ou abafamento da voz de crianças na produção acadêmica e nas demais 

práticas sociais, bem como a tentativa contrária de dar-lhe realce, tem sido importante eixo 

temático dos novos estudos sobre a infância. Por exemplo, James e Prout (1997) consideram 

que a história dos estudos sobre a infância nas Ciências Sociais é marcada não pela ausência 

de interesse nas crianças, mas por seu silêncio. Os mais importantes aspectos da vida das 

crianças não são diretamente focados e elas, muitas vezes, têm sido representadas por 

instituições que servem também (ou principalmente) a outros interesses. Nesse sentido, 

Qvortrup (1997) discute a ausência de representação da criança nas estatísticas e contagens 

sociais como uma injustificada exclusão. Para ele, tal ausência parece ser um reflexo do seu 

status de minoria na sociedade. Nessas pesquisas, em geral, são as famílias das crianças que 
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falam por elas. Conforme afirma o autor, o interesse pelas famílias das crianças é legítimo, 

mas não se confunde com o das crianças, já que os interesses dos adultos, mesmo dos pais, 

podem não ser idênticos aos delas. A esse respeito, Rosemberg (2001) afirma: 

 

 
Nós, adultos instruídos, consideramos que sabemos não apenas o que é bom para os 
pobres, mas que agimos sempre em nome das crianças, ou do “maior interesse da 
criança”, o que, muitas vezes, resta provar (p. 20).  

 

 

 O tratamento dado à voz da criança em discursos proferidos por adultos tem sido 

focalizado nas pesquisas do NEGRI. Assim, pesquisas estudando a infância na mídia 

(FREITAS, 2004; ANDRADE, L., 2001; NAZARETH, 2004; ANDRADE, M., 2005; 

BIZZO, 2008) mostraram quão pouco sua voz é considerada, mesmo em questões que lhes 

dizem respeito. 

 

A precariedade do espaço reservado à voz de crianças atinge até mesmo discursos 

proferidos por “especialistas em crianças”. Bernardi (2005), por exemplo, ao analisar 

relatórios psicológicos judiciais que acompanham processos de abrigamento, portanto questão 

que interessa decisivamente à vida das crianças envolvidas, aponta a notável predominância 

da voz de adultos reportada.  

 

 
Os resultados mostram que a voz própria das crianças e dos adolescentes encontra 
um reduzido espaço de expressão nos relatórios psicológicos que embasam medidas 
judiciais de abrigamento. Crianças e adolescentes são representados por adultos que 
decidem sobre suas vidas, sem considerá-las como atores sociais capazes de opinar 
sobre seus próprios interesses (BERNARDI, 2005, resumo). 
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No entanto, o direito de crianças participarem do que lhes diz respeito tem sido 

considerado fundamental para assegurar o cumprimento dos demais direitos e garantir a 

vigência do princípio do “interesse maior da infância” (CUSSIÁNOVICH e MÁRQUEZ, 

2002).  

 

Qvortrup (1997) considera como uma das razões para o pouco espaço outorgado à voz 

das crianças, o incômodo que tal voz provocaria nos adultos, enquanto grupo dominante. Para 

ele, “ver crianças nos mesmos termos em que os adultos são vistos contradiz nosso imaginário 

adultocêntrico, exatamente porque ele pressupõe uma concepção de crianças como 

subordinadas” (p. 87).  

 

Bernardi (2005) destaca outro componente dessa dificuldade: crianças necessitam de 

proteção física. Ora, com a postulação da infância como período de inocência, proteção 

também passou a corresponder à “preservação do estado de ignorância”.  

 

 

Este silêncio “protetor”, que perpassa diversos contextos institucionais, marca 
relações entre adultos e crianças/adolescentes, criando zonas cinzentas no diálogo, 
no espaço familiar e nas demais instituições (BERNARDI, 2005, p. 40). 

 

 

Uma importante discussão sobre considerações a respeito da capacidade de crianças 

informarem ou testemunharem no debate acadêmico e político é feita por Bernardi (2005). A 

autora identifica duas principais posições: a que considera a linguagem de crianças até certa 

idade como insuficiente ou inadequada para testemunhar fatos e expressar afetos; e a que 
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considera que as crianças dispõem de capacidade linguística para serem informantes, seja em 

contextos de pesquisa, seja em outras instâncias sociais. Segundo a autora, os avanços nessa 

discussão parecem decorrer de questões como: o quanto os adultos são capazes de escutar 

crianças; como o adulto concebe as semelhanças e diferenças entre adultos e crianças; e qual o 

valor que atribuem à fala de crianças. 

 

Bernardi (2005) afirma que as duas principais insuficiências imputadas à fala das 

crianças são a sugestionabilidade e a impregnação de fantasias. A primeira insuficiência pode 

ser compreendida sob o prisma da influência dos adultos e, nesse sentido, pode ser superada, 

por exemplo, na relação criança/criança7 (DELFOS, 2003, apud BERNARDI, 2005). Em 

relação à impregnação de fantasias, o cuidado a ser tomado na interpretação da fala da criança 

deve ser a atenção ao contexto sócio-político-afetivo das relações adulto-criança (DELFOS, 

2003, apud BERNARDI, 2005).  

 

Soares (2002) argumenta que, nos países nórdicos, com legislações pró-ativas em 

relação à participação de crianças desde a década de 1980, os resultados mostram que a 

capacidade de as crianças tomarem decisões tem sido reforçada e isso não as tem colocado em 

perigo. Outro argumento levantado pela autora é que não se pode confundir o direito de fazer 

alguma coisa com o dever de fazer tal coisa de maneira certa, caso contrário também o direito 

dos adultos deveria ser repensado.  

 

                                                 
7 Sobre este aspecto, a autora menciona o trabalho de Ceci e colaboradores (1987, apud BERNARDI, 2005) que 
utilizou crianças para interrogar crianças e percebeu que a sugestionabilidade não ocorria como ocorre quando as 
entrevistas são realizadas por adultos. 
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Observando que a vulnerabilidade das crianças costuma ser apresentada como 

justificativa ao pouco espaço para a sua voz, Soares (2002), reproduzindo Landsdown (1994), 

distingue dois tipos de vulnerabilidade: a inerente, relacionada com a debilidade física, a 

imaturidade, a falta de conhecimento e de experiência que as torna dependentes da proteção 

do adulto; e a estrutural, relativa à falta de poder político, econômico e de direitos civis.  

 

Como se percebe, o paradigma emergente se preocupa em dar espaço para a voz das 

crianças. Afinal, “crianças são atores ativos e membros construtivos e a infância é uma parte 

integral da sociedade (QVORTRUP, 1997, p. 86)”. Tal concepção tem tido implicações 

intensas na pesquisa e na prática social. Na pesquisa, procedimentos inspirados na etnografia 

e na pesquisa participante têm proposto, cada vez mais, entender a infância sob a óptica das 

crianças, oferecendo-lhes condições para a expressão e para a escuta atenta por adultos 

pesquisadores (BERNARDI, 2005).  

 

Porém, reafirmar que crianças são atores sociais, que também produzem cultura, não 

abre, magicamente, portas para que participem dos espaços institucionais que, historicamente, 

não lhes têm sido destinados. Daí, o interesse do NEGRI em analisar discursos proferidos por 

adultos sobre crianças e infância. Tais discursos são também construtores da infância. 

Portanto, no NEGRI, a ênfase tem sido a busca pela apreensão do lugar reservado à voz de 

crianças e adolescentes em discursos e práticas de adultos. No entanto, o Núcleo também tem 

abrigado pesquisas que buscam atingir o objetivo acadêmico e político de proporcionar 

espaço para a voz de crianças e escutá-las, por exemplo, a de Rocha (2005), que inovou ao 

questionar as próprias crianças sobre sua pertença racial. Como resultado, apreendeu entre 
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elas um sofisticado repertório conceitual sobre os termos cor e raça e “uma diversidade de 

pontos de vista comparável ao debate brasileiro contemporâneo sobre relações raciais”         

(p. 127).  

 

O reconhecimento de que crianças devem ser escutadas, na pesquisa e em outros 

espaços sociais, é uma das dimensões dos novos direitos reconhecidos à infância. Com efeito, 

o debate no campo do conhecimento sobre a infância se desenvolve em um momento 

histórico no qual a sociedade vem reconhecendo também novos direitos à infância.  

 

Soares (2002), referindo-se ao contexto das sociedades européias, afirma que as 

crianças têm sido, ao longo da história, definidas pela sua falta de direitos. As crianças, 

tradicionalmente, têm sido vistas como propriedade dos pais, mas, durante o século passado, 

começou-se a assistir a uma mudança na forma de compreender as relações entre adultos e 

crianças e entre pais e filhos (SOARES, 2002). Para ela, um importante passo se relaciona 

com o reconhecimento de que os direitos dos pais sobre as crianças não são invioláveis, tendo 

o Estado o direito de, se necessário, intervir em favor da criança. Outro passo teve a ver com o 

crescente reconhecimento de que os pais são também capazes de “abusar” de seus filhos. 

Soares (2002) lembra que esse reconhecimento, atualmente, é tão banal que é difícil 

compreender o espanto causado pelo caso da menina Mary Colwell, em 1871, no Reino 

Unido, que invocou a lei contra a crueldade com os animais para ser protegida contra os maus 

tratos do pai.  
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (CDC), de 1989, talvez seja 

o instrumento que mais contribuiu para essa mudança (SOARES, 2002). Antes dela, no 

entanto, outras duas cartas internacionais de direitos da infância foram produzidas no     

século XX: a Declaração dos Direitos da Criança, conhecida como Declaração de Genebra, de 

1924, e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959.  

 

A Declaração de Genebra foi adotada pela Liga das Nações, organização que 

antecedeu à criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Sua ênfase recai sobre a 

proteção e o auxílio à criança (FREITAS, 2004). Ela mantém a ideia de que as crianças são 

irresponsáveis, irracionais e incapazes de fazer escolhas informadas em assuntos que lhes 

dizem respeito; protela-se, então, o exercício de sua autonomia e de participação (SOARES, 

2002).  

 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, foi elaborada já no âmbito 

da ONU. Ela ampliou o número de princípios, deu ênfase à proteção especial da criança e 

incluiu, em seu preâmbulo, referência aos direitos relativos à liberdade das crianças, ainda que 

não os tenha especificado na redação dos artigos (RENAUT, 2002).  

 

A CDC possui força vinculativa junto aos Estados-parte, diferente das outras duas, que 

eram declarações. Ela foi elaborada por um grupo de trabalho constituído pela ONU, partindo 

de uma proposta do governo polonês para homenagear Janusz Korczak, pedagogo libertário, 

inspirador de propostas de escolas democráticas, assassinado pelo regime nazista (RENAUT, 

2002).   Os direitos previstos na Convenção se dirigem a crianças entendidas como pessoas de 
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até 18 anos de idade.  Bem mais extensa do que as duas declarações, a CDC inova ao estender 

para as crianças todos os direitos e todas as liberdades descritas na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Apesar disso, o texto mantém, em seu preâmbulo, uma concepção próxima 

à da Declaração Universal dos Direitos da Criança, afirmando que a criança precisa de 

proteção especial, por conta de sua falta de maturidade física e intelectual (RENAUT, 2002). 

Portanto, ao mesmo tempo em que inova, a CDC mantém aspectos anteriores. 

 

Os direitos incorporados na CDC têm sido agrupados em três categorias: direitos 

relativos à provisão, direitos relativos à proteção e direitos relativos à participação (SOARES, 

2002). Muitos estudiosos têm identificado e discutido as tensões entre os direitos relativos à 

proteção e os relativos à participação (SOARES, 2002; RENAUT, 2002; SIROTA, 2001). 

Para alguns, o compromisso com a tradição de proteção, fundada na ideia de educação e de 

instrução, é o único que pode tirar a criança de sua vulnerabilidade para que tenha acesso à 

autonomia; por outro lado, a corrente defendida pelos “artesãos da autodeterminação”, pede 

mobilização em torno dos direitos humanos para a criança, incluindo aí o direito de participar 

das decisões que afetam sua vida (THÉRY, 1998, apud SIROTA, 2001). Soares (2002) 

distingue essas duas perspectivas atribuindo-lhes os qualificativos de discurso paternalista e 

discurso emancipador sobre os direitos da criança. Para a autora, o discurso dos direitos de 

provisão e proteção é, indiscutivelmente, o mais consensual.  

 

Soares (2002) considera que um grande obstaculizador para a efetivação dos direitos 

das crianças é o fato de pouca atenção ser dada para a vulnerabilidade estrutural da infância. 

Para ela, seria necessário perceber como é possível ultrapassar a ideia de que as crianças 
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somente têm necessidades e tentar entendê-las também como sujeito de direitos. Segundo a 

autora, 

 

 
[...] a defesa de um paradigma que associe direitos de proteção, provisão e 
participação de uma forma interdependente, ou seja, que atenda a 
indispensabilidade de considerar que a criança é um sujeito de direitos, que para 
além da proteção, necessita também de margens de ação e intervenção no seu 
quotidiano, é a defesa de um paradigma impulsionador de uma cultura de respeito 
pela criança cidadã: de respeito pelas suas vulnerabilidades, mas de respeito 
também pelas suas competências (SOARES, 2002, p. 11). 

 

 

Qvortrup (1997) também discute esta tensão e afirma que a proteção da criança tem 

sido a justificativa central para as restrições da sua liberdade, ao que ele denomina de 

“exclusão protetora”. Para ele, a proteção é evocada mesmo quando não é estritamente 

necessária para a segurança da criança, configurando-se mais como forma de proteger os 

adultos do distúrbio da presença das crianças. O autor continua, lembrando que a história das 

sociedades ocidentais pode ser vista sob a óptica do crescimento de grupos ou categorias de 

pessoas que obtiveram o direito de serem ouvidas. O reconhecimento desse direito tem sido 

importante na luta pela democracia e pelo desmantelamento de diferentes tipos de formas 

autocráticas e paternalistas de dominação. Para ele, “a obtenção de tal direito nunca veio sem 

resistência, dada a ameaça aos privilégios e direitos adquiridos pelos grupos dominantes”     

(p. 85). A conquista de direitos por novos grupos pressupõe transformações no senso comum 

e na ordem social, o que costuma levar muito tempo (QVORTRUP, 1997).  

 

Freitas (2004) identifica que esse debate sobre as tensões entre direitos de proteção e de 

participação apresenta ramificações no debate sobre trabalho de crianças e adolescentes, como 
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será tratado mais adiante, no Capítulo 3. Apesar de todos evocarem o princípio do maior 

interesse da criança, os defensores da erradicação do TIJ, denominados abolicionistas, 

mobilizam-se pela perspectiva protecionista da CDC, enquanto a “corrente centrada na 

criança” apóia-se no eixo libertário da Convenção. 

 

Uma outra tensão apontada pela bibliografia no debate sobre a CDC, e também sobre as 

convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relacionadas ao TIJ, refere-se ao 

universalismo versus relativismo cultural.  A crítica central dos que adotam o ponto de vista 

do relativismo cultural é que a CDC é uma carta mundial que enfatiza valores oriundos da 

cultura judaico-cristã. Conforme afirma White (1999), padrões globais (de direitos das 

crianças, de formas intoleráveis ou inaceitáveis de trabalho infanto-juvenil etc.) requerem 

noções universais de infância, apesar da enorme diversidade das vidas e dos problemas das 

crianças, que se diferenciam nas idades da infância, de lugar para lugar, de tempo para tempo 

e também de acordo com o gênero e outros fatores. Como observa o autor, políticas oficiais, 

nacionais e internacionais, costumam basear-se em modelos de infância estáticos e 

universalizantes (WHITE, 1999). 

 

 
Padrões globais, como os da Convenção Internacional dos Direitos da Criança ou 
das Convenções da OIT, parecem representar a antítese do relativismo cultural e 
dos princípios de reconhecimento e respeito às diferenças (WHITE, 1999, p. 134). 

 

 

Em contraste, o relativismo cultural enfatiza a ideia de que noções de infância são elas 

próprias socialmente construídas e variáveis no tempo, espaço, nação e cultura (WHITE, 

1999, p. 134). Além disso, os que defendem esta posição atentam para o fato de que 
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“intervenções na vida de outros sempre implicam várias questões éticas [...] Quando 

intervenções atravessam fronteiras, atravessam culturas e atravessam mundos políticos 

implicam mais questões ainda” (KENT, 1995, p. 80, apud WHITE, 1999, p. 135). Neste 

mesmo sentido, Rosemberg (2001) assim problematiza o universalismo:  

 

 

Em sociedades livres, ou que buscam como meta a diversidade e a liberdade de 
expressão, admite-se que existam diferenças genuínas de valores, gostos e 
sentimentos. [...] Quais os limites de atuação para transformar, alterar os valores de 
uma pessoa, de um grupo, de uma instituição, de uma nação? Quem dispõe do 
melhor código de valores? Quais os mais justos, corretos e válidos? Ao olhar de 
quem? (ROSEMBERG, 2001a, p. 20). 

 

  

Alguns autores têm colocado em evidência a importância dessa discussão no âmbito da 

agenda de políticas públicas. Por exemplo, Rosemberg (2006) a trata, ao refletir sobre as 

políticas de educação infantil no contexto dos povos indígenas. Por um lado, há o 

reconhecimento da educação infantil como direito universal. Neste sentido, deveria ser um 

direito de crianças indígenas e sua expansão se constituiria como um inquestionável avanço. 

Por outro lado, considerando que, apesar de algumas variações, o formato conhecido de 

educação infantil foi construído para responder às necessidades das sociedades européias 

urbanas, a autora afirma que  

 

 
uma outra posição, mais nuançada ou prudente, sugere cautela na proposta de 
expansão, colocando em dúvida se a extensão da educação infantil, especialmente a 
creche para crianças de 0 a 3 anos, na atual conjuntura brasileira, para 
povos/territórios indígenas virá beneficiar a qualidade de vida das crianças 
pequenas indígenas (p. 17). 
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A autora alerta que a expansão desse nível educacional em comunidades indígenas pode 

estar atendendo, entre outros interesses e necessidades, a uma função de “inculcação 

ideológica/cultural”, de “formação do ‘novo’ cidadão e de uma maternidade ‘sadia’” (p. 19).  

 

Nos debates sobre o TIJ, as tensões não-resolvidas (e, em certo sentido, no momento, 

não resolvíveis) entre as perspectivas universalistas e relativistas também ocupam lugar de 

destaque. A perspectiva abolicionista tem sido identificada com a defesa de uma concepção 

universal de infância que associa a ideia de criança à proibição do trabalho. Por outro lado, a 

corrente crítica ao abolicionismo se sustenta na observação da diversidade de culturas 

nacionais e locais, para as quais nem sempre haveria incompatibilidade entre infância e 

trabalho. 

 

 

Por todo o mundo, trabalho de algum tipo é (e sempre tem sido) parte da vida da 
maioria das crianças. Em lugares e tempos específicos, e em relação a certas formas 
de trabalho, a exploração e o abuso da capacidade da criança para o trabalho se 
tornou um sério problema social. Nesse sentido – do abuso do trabalho de crianças, 
mais do que do fato de estarem envolvidas no trabalho – é que o problema do 
trabalho infantil deveria ser entendido (WHITE, 1999, p. 134). 

 

 

Como observa White (1999), no entanto, boa parte do discurso público e das políticas de 

intervenção relacionados ao TIJ parte de diferentes pressupostos, definindo o problema 

(equivocadamente, do ponto de vista dele e do nosso) como o trabalho em si mesmo, em vez 

das várias formas de abuso, exploração e perigos que podem decorrer do envolvimento de 

crianças e adolescentes no trabalho em sociedades adultocêntricas. Isto é, em vez de 

reificarmos o trabalho como causa em si (ou variável independente) de malefícios a crianças e 
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adolescentes, evocamos a noção de vulnerabilidade estrutural como um dos fatores que pode 

tornar o trabalho de crianças e adolescentes perigoso, abusivo, nocivo e explorador. 

 

A Convenção 138 da OIT, por exemplo, assume a ideia de que crianças e adolescentes 

não podem se envolver em trabalho ou emprego de nenhum tipo até certa idade. A Convenção 

182, sobre as piores formas de “trabalho infantil”, ao assumir que há situações de trabalho 

piores do que outras, flexibiliza um pouco, como veremos adiante no Capítulo 3. Mas esta 

convenção, após definir categorias relativamente incontroversas para imediata eliminação, 

deixa para que os governos definam quais as outras formas de trabalho especialmente 

perigosas para as crianças. Com isso, como afirma White (1999), muitas questões continuam 

em aberto, pois  

 

 

o problema da especificidade cultural não é automaticamente resolvido transferindo 
o lugar da decisão e do consenso do nível global para o nacional, e pode não ser 
resolvido mesmo com a transferência para o regional ou até para o local.[...] 
diferentes grupos sociais dentro das “culturas” possuem diferentes valores e, de 
fato, é isso o que constitui a cultura, áreas de contestação, nas quais valores e 
pontos de vista dominantes são continuamente rebatidos por correntes discordantes 
(e isso, por sua vez, é a fonte da fluidez e mudança da dinâmica da cultura) 
(WHITE, 1999, p. 142). 

 

 

Assim, não há respostas fáceis para questões sobre a possibilidade de universalizar 

direitos e quais os limites para respeitar práticas, em culturas locais específicas, consideradas 

por grande parte das sociedades como inaceitáveis.  

 

 
A experiência mostra que questões desse tipo não possuem soluções puramente 
técnicas, e precisam ser resolvidas mais por acordo do que por fórmula, refletindo 
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realidades e valores culturais, e ainda se diferenciando de lugar para lugar 
(BEQUELE e MYERS, 1995, p. 25, apud WHITE, 1999, p. 141). 

 

 

A tensão, então, entre universalismo e relativismo cultural, como afirma White (1999), é 

real e necessária, refletindo um debate que não será resolvido. 

 

 

O desenvolvimento e a prática dos direitos humanos terão que aprender a trabalhar 
no grupo do meio “procurando abordagens que não envolvam nem o 
constrangimento de um universalismo artificial e estéril, nem a aceitação de uma 
autoderrota definitiva do relativismo cultural” (ALSTON,1994, p. 2, apud WHITE, 
1999,  p. 135). 

 

 

Segundo White (1999), apesar de tal tensão ter sido extensivamente discutida no âmbito 

das convenções internacionais de direitos humanos e direitos das crianças, sua discussão 

ocorre com menor frequência no contexto do debate sobre o trabalho de crianças.  

 

No Brasil, onde, além da CDC, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também 

apresentaria tensões, conforme identificam Bernardi (2005) e Rosemberg (2008), o tema 

parece não estar merecendo a mesma atenção dos teóricos do direito. A ênfase aqui é no 

avanço da lei ao conceder à criança e ao adolescente o estatuto de cidadão e ao reorientar 

políticas públicas. Bernardi (2005) afirma que “a comparação com as legislações anteriores, 

baseadas na doutrina da situação irregular, parece impedir discussões intrínsecas às 

contradições da lei e da Convenção” (p. 44). Rosemberg (2008) identifica, como o fizera 

Freitas (2004) para os “novos estudos sobre a infância”, outros fatores que influenciariam a 

configuração do debate no Brasil: 
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Com certeza, as condições econômicas, sociais e políticas que nos diferenciam 
do hemisfério norte, especialmente em decorrência da crise econômica e das 
políticas de ajuste na década de 1980 e suas graves implicações na vida de 
crianças e adolescentes pobres (CHAHAD e CERVINI, 1988), podem explicar 
as particularidades dos debates sobre infância brasileira e seus direitos 
(ROSEMBERG, 2008, p. 307). 
 

 

       Com isso, problematizar o ECA, bem como a Constituição de 1988, pode ser considerado 

reacionarismo.  

 

 

O clima de celebração da aprovação da Constituição de 1988 obnubilou a 
atenção mais cuidadosa a tensões e conflitos subjacentes à unanimidade das 
votações. Talvez, ingenuamente, acreditássemos que teria ocorrido um 
consenso da sociedade brasileira relativo aos direitos da criança e do 
adolescente. Que nossas concepções de infância, de direitos eram 
compartilhadas. Porém, os conflitos ali se manifestavam (ROSEMBERG, 
2008, p. 315). 

 

 

Estes campos de estudos e ações sobre infância e seus direitos trouxeram importantes 

questões para o encaminhamento desta pesquisa. Tais reflexões ajudaram a construir a grade, 

o olhar com o qual foram analisados os discursos acadêmicos sobre TIJ. Interessou-nos 

aprofundar a discussão de como a produção acadêmica brasileira sobre o tema trabalho 

infanto-juvenil vem tratando dos direitos das crianças, como abordam (se abordam) as tensões 

relativas aos direitos de proteção e de participação, qual é o espaço reservado à voz de 

crianças e adolescentes trabalhadores e como se posicionam frente aos desafios suscitados 

pelo conflito entre as abordagens universalista e do relativismo cultural.    
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1.2 Construção de problemas sociais 

 

       O segundo aporte para a construção do objeto desta dissertação vem dos estudos sobre a 

construção de problemas sociais. Entendemos que, no Brasil, o TIJ passou a ser visto como 

problema social a partir da década de 1990 e que, desde então, tem ocupado um lugar 

significativo na agenda de políticas públicas.  

 

       A tendência geral é considerar problemas sociais como situações desagradáveis que 

existem em si, isto é, de forma independente da ação humana (LAHIRE, 2005; BEST, 2007), 

que provocam indignação e estimulam a solidariedade dos que se preocupam com a 

construção de um mundo melhor. Desta perspectiva, para que tais problemas sejam 

resolvidos, é necessário aprofundar estudos sobre suas causas – isso para os casos em que as 

causas não são tidas como de conhecimento geral – e implementar ações (entre elas, políticas 

públicas) direcionadas a resolvê-las.  

 

Essa perspectiva, que busca apreender a definição de problemas sociais em termos de 

características objetivamente definidas de determinadas condições, é denominada, por       

Best (2007), de objetivista. Relacionadas a ela, o autor identifica três dificuldades: a primeira 

é que condições consideradas prejudiciais nem sempre são reconhecidas como problema 

social, por exemplo, o sexismo em algumas sociedades. Outra dificuldade é que a mesma 

condição pode ser identificada como nociva por razões muito diferentes. É o caso da 

obesidade, que, para uns, é um problema por conta da discriminação enfrentada pelos obesos 

e, para outros, por conta dos custos que o poder público precisa arcar com tratamentos de 
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saúde (BEST, 2007). Uma terceira dificuldade é que o “rol de problemas sociais” inclui uma 

ampla diversidade de fenômenos, pois a definição de problemas sociais, nessa perspectiva, é 

tão ampla e vaga que fica quase sem significado. A perspectiva objetivista não especifica, por 

exemplo, em que consistiria a noção de prejudicial, nocivo ou desagradável.  

 

Esta não é a abordagem adotada nesta dissertação, pois partimos da conceituação de 

problema social que atenta para a perspectiva de sua construção. Isto é, nosso objeto de 

pesquisa não focaliza o trabalho executado por crianças e adolescentes como prática social, 

mas como o tema trabalho infanto-juvenil é construído como problema social, mais 

especificamente nos discursos acadêmicos.  

 

Tal enfoque parte do pressuposto de que a delimitação e definição dos problemas 

sociais não têm base apenas no âmbito “objetivo”: ele pressupõe que essa delimitação e essa 

definição se baseiam, também, no âmbito do simbólico e que entre esses dois planos, material 

e simbólico, pode não ocorrer convergência. O que significa dizer que algumas situações são 

socialmente percebidas como problemas sociais, outras poderiam ser assim concebidas, mas 

não o são, e o que as diferencia não é sempre e necessariamente a relevância ou o sofrimento 

humano a que elas remetem, mas a atenção que conseguem despertar na sociedade.  Essa 

atenção, por sua vez, é resultado de negociações e competições entre atores sociais com 

possibilidades desiguais de participação nas arenas públicas, tais como: os partidos políticos, 

os governos, o poder judiciário, os conselhos de direitos, as empresas, os meios de 

comunicação, as igrejas, os sindicatos, os movimentos sociais, as organizações 

governamentais, as não-governamentais, as multilaterais, a academia, entre outros. 
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O enfoque, aqui adotado, problematiza, então, a construção da agenda de políticas 

sociais. Isto é, problematiza o privilégio concedido a certos problemas e as formas em que 

eles vêm sendo definidos para mostrar que eles poderiam ter sido colocados de uma forma 

diferente ou, então, mostrar que poderiam ter sido preteridos em nome de outros. Como 

afirma Lahire (2005), toda desconstrução de um problema social contribui para fazer aparecer 

o que nos é imposto sem que nós saibamos. E não é precisamente essa uma das principais 

funções do conhecimento acadêmico?  

 

Lahire (2005) afirma que o conhecimento acadêmico consiste frequentemente em 

tomar os discursos ao pé da letra, mostrar suas armadilhas e contradições. Tal é a posição de 

Rosemberg (2001) quando enfatiza o lugar da academia na elaboração de políticas públicas: 

ela considera que o “conhecimento científico deve constituir um dos fundamentos das 

negociações em políticas sociais” (p.21), instrumentalizando os atores na construção da 

agenda. A academia, neste processo, tem um importante papel, mas que não é (e não deve ser) 

o de determinar políticas, pois essas são definidas a partir de negociações de interesses e 

pressões, situando-se no campo da política. 

 

Assim, apesar do incômodo que o questionamento dos discursos dominantes sobre 

problemas sociais tende a despertar, a problematização da construção da agenda de políticas 

públicas pode se constituir em objeto de investigação acadêmica. No caso desta dissertação, 

interessa-nos a questão: a tematização do trabalho infanto-juvenil como problema social, tal 
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como abordado no discurso acadêmico, contribui para o alcance de uma sociedade menos 

desigual? 

 

De acordo com Gusfield (1989), problemas sociais, como objeto de atenção, fazem parte 

das sociedades modernas. Ele lembra, porém, que nem todos os problemas humanos ocupam 

o espaço público. Decepções amorosas, ambições frustradas estão entre as experiências mais 

difíceis da vida, mas que até agora não foram construídas como demandando políticas 

públicas ou como capazes de afetar ações públicas. Ao mesmo tempo, muito do que em 

sociedades pré-industriais era tido como aceitável, ou como relativo apenas ao âmbito 

familiar, é hoje entendido como responsabilidade de instituições públicas (GUSFIELD, 

1989). Por exemplo, Méllo (2006), mesmo sem se pautar pela bibliografia aqui referida, 

mostrou o processo recente de construção pública do problema social “abuso sexual” de 

crianças e adolescentes. 

 

Para Best (2007), problema social não deveria ser visto nem como um tipo de 

condição social, nem como algo simplesmente imaginário, mas como um processo de resposta 

a determinadas condições sociais. Essa é a denominação dada a um processo de ascensão de 

preocupações subjetivas.  

 

 

[...] pessoas equivocadamente imaginam que construção social refere-se só à 
imaginação, a fenômenos não existentes. Mas, todo conhecimento humano é 
socialmente produzido por meio da nossa linguagem, o que significa que todo 
problema social é socialmente construído (BEST, 2007, p. 16). 
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Além disso, “se uma situação é definida como real, ela é real em suas consequências” 

(THOMAS, 1966, apud WAXMAN, 1983, p. 71).  

 

Rosemberg e Andrade (2007), por exemplo, não negam a existência de “crianças e 

adolescentes em situação de rua”, mas criticam a constituição da categoria “meninos de rua” 

como sinônimo de pobreza, a extensão estimada do fenômeno, e a explicação de que sejam o 

“destino inexorável e o caso típico da pobreza”. Nesse sentido, a delimitação da categoria 

“meninos de rua” participou da construção e do enquadramento desse problema social. 

 

Assim, a categorização ou rotulação é considerada como componente constitutivo da 

construção de problema social. Por exemplo, denominar a questão de crianças e adolescentes 

trabalhadores como “trabalho infantil” constitui, ao mesmo tempo, um processo de 

categorização e de enquadramento. É nesse sentido que Lahire (2005) define problema social 

como um rótulo dado a algumas condições sociais, rótulo que transforma uma condição 

anteriormente vista como irrelevante em outra que representa um problema. Ao receber esse 

rótulo, tal condição recebe, também, atenção pública, entra para a agenda de políticas e 

direciona investimento de recursos.  A rotulação é indispensável (como veremos adiante), mas 

não suficiente para angariar atenção pública. Nas palavras de Gusfield (1989), “a 

denominação de problemas sociais faz mais do que apontar para uma situação deplorável. Ela 

sugere uma responsabilidade da sociedade na resolução do resolvível” (p. 432). Sobre riscos 

que envolvem esse processo de enquadramento, Rosemberg (2008) afirma: 

 

 
Considero que nós – profissionais, políticos, ativistas e acadêmicos da causa da 
infância –, com frequência ultrapassamos o limite (que pode ser tênue) entre a 
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publicização de uma necessidade social intensa e a dramatização espetacular de um 
problema social. O risco, que decorre desta passagem, é a canalização de recursos 
humanos e financeiros para o espetáculo, em detrimento de outras urgências com 
menor apelo midiático (p. 300). 
 

 

Sendo a atenção pública um recurso sempre escasso frente às inúmeras situações que 

potencialmente poderiam ser demarcadas como problemas sociais, a dinâmica de entrada e 

permanência de um problema social na agenda de políticas, envolve competição com outros 

potenciais problemas (HILGARTNER e BOSK, 1988).  

 

 

A feroz competição por financiamentos de projetos leva a duros conflitos, que, com 
frequência, apenas exacerbam o problema pela distorção do nosso entendimento 
sobre ele (WAXMAN, 1983, p. IX). 

 

 

Nessa competição – denominada por Best (2007) de “mercado dos problemas 

sociais”–, diversos fatores influenciam suas “ascensões e quedas nas arenas públicas”8.  

Destacam-se entre eles: as características culturais, organizacionais e políticas específicas de 

cada arena; as características, os interesses e as crenças dos atores sociais envolvidos nas 

negociações; e as relações entre as diferentes arenas, com a possibilidade de que o que passa a 

ser considerado importante em uma também seja assim reconhecido em outras (OSZLAK e 

O’DONNELL,1976; HILGARTNER e BOSK, 1988; ROSEMBERG, 2000).  

 

                                                 
8 Para utilizar as palavras de Hilgartner e Bosk (1988). 
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Best (2008) sintetiza a sequência de estágios que tende a aparecer em muitos 

diferentes casos do que ele chama de “história natural dos problemas sociais” (Figura 1) 9. 

 

FIGURA 1. Modelo básico da história natural dos processos dos problemas sociais 

 

 
 

Fonte: Best (2007, p. 19). 

 

 

Em um momento inicial, pessoas ou grupos interessados no reconhecimento público 

de determinada condição como problema social argumentam em favor desse reconhecimento 

e reivindicam a necessidade de alguma intervenção. No estágio sequente, tais pessoas ou 

grupos, frequentemente, procuram uma cobertura da mídia que contribua para despertar a 

atenção de audiências mais amplas. A mídia, por sua vez, dá um novo enquadramento para o 

problema social (BEST, 2007). O público em geral, então, é informado sobre o problema 

social por aqueles que reivindicam o rótulo para a situação em questão e, indiretamente, 

também pela mídia (BEST, 2007). A este respeito, Rosemberg (2008) afirma que “a despeito 

de nossas motivações, a construção da agenda de problemas sociais, nas sociedades 

contemporâneas, depende intensamente das mídias, que atuam tanto em seu próprio nome, 

quanto como caixa de ressonância de outros atores sociais (p. 299)”. 

 

 

                                                 
9 O autor ressalta que, como era de se esperar, processo social é mais complicado e complexo do que sua 
representação na Figura 1., em especial porque ele envolve muitas repercussões que influenciam cada um dos 
estágios, além de todos os estágios se afetarem entre si (BEST, 2007). 
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A política pública é, geralmente, a forma que a sociedade adota para lidar com os 

problemas sociais. Ela é produzida na interação entre a cobertura da mídia, a opinião pública e 

as próprias considerações que os responsáveis pelas políticas têm sobre o tema. Todos eles 

buscando a opinião de especialistas para sustentar suas posições. Com frequência, a 

repercussão pública sobre essas políticas leva a outras considerações e a outras reivindicações 

(BEST, 2007).  

 

Nesse processo, as repercussões de cada estágio, os recursos disponíveis e a retórica 

utilizada afetam o reconhecimento do problema social, sua forma de interpretação pela 

audiência e as ações que poderão ser para ele dirigidas. Esses três aspectos são discutidos a 

seguir. 

 

A construção de problemas sociais requer, por um lado, que alguém reivindique, por 

outro, que outros reajam a isso. E, conforme afirma Best (2007), as audiências não são massas 

indiferenciadas ou passivas. Assim, como o público se diferencia em relação ao que considera 

persuasivo, reivindicações efetivas precisam se ajustar às preocupações de suas audiências. 

Dessa forma, o potencial problema social é continuamente enquadrado – construído e 

reconstruído – para se encaixar nas necessidades de cada arena e nas preocupações dos atores 

envolvidos em cada estágio (BEST, 2007).  

 

O segundo aspecto de influência na competição entre problemas sociais refere-se aos 

recursos disponíveis, ou seja, ao fato dessa competição não operar no vácuo (BEST, 2007). 

Isso significa que ela se desenvolve em uma sociedade culturalmente contextualizada e 
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estruturalmente organizada. Os atores que dela participam não são equivalentes entre si; uns 

dispõem de mais poder do que outros, tanto no plano material, quanto no plano simbólico. 

Uns têm mais acesso aos meios de comunicação, aos políticos ou ao dinheiro necessário para 

o desenvolvimento de campanhas, por exemplo, do que outros. Alguns, como os especialistas 

ou representantes de instituições oficiais nacionais ou internacionais, também tendem a ser 

mais ouvidos pela audiência10. Tudo isso pode facilitar ou dificultar a influência dos atores em 

cada um dos estágios. Além disso, é importante considerar que “em cada estágio, iniquidade – 

baseada em raça, classe, gênero ou em outro fator – significa que pessoas trazem diferentes 

recursos para o processo” (BEST, 2007, p. 25). 

 

A retórica constitui outro tema importante na literatura sobre a construção de 

problemas sociais e é, também, privilegiada nesta dissertação. Best (2007) afirma que o 

processo de reconhecimento de problemas sociais é, inevitavelmente, retórico, já que se 

caracteriza pela busca de convencimento da audiência sobre a existência de um problema, a 

sua natureza e a intervenção que ele demanda.  

 

Uma das estratégias fundamentais da retórica na construção de problemas sociais é o 

drama. A representação de uma situação como novidade, urgência e, especialmente, como 

drama aumenta a probabilidade de seu reconhecimento como problema social 

(HILGARTNER e BOSK, 1988; BEST, 2001; LAHIRE, 2005). “O drama é a fonte de 

energia que dá vida ao problema social e sustenta o seu crescimento” (HILGARTNER e 

BOSK, 1988, p.62). 

                                                 
10 A respeito desse aspecto, Gusfield (1987) afirma que novas profissões e novos problemas sociais estão 
continuamente emergindo, em uma relação quase simbiótica (GUSFIELD, 1987, p. 432). 
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A dramatização de problemas sociais encontra forte ressonância na mídia. Como 

verificam Freitas (2004), Marcelo Andrade (2005) e Leandro Andrade (2001) em pesquisas 

sobre infância na mídia, os meios de comunicação elegem temas da expressão da pobreza 

extrema e constituem uma agenda espetáculo. Acerca disso, Gusfield (1989) faz as seguintes 

afirmações: 

 

 
Para muitos, nessa sociedade de massa, problemas sociais são também objetos de 
atenção, fonte de novos interesses e entretenimento de massa, uma forma de 
diversão (p. 433). 
 

 

O crime, a prostituição, a drogadição, e outros objetos de problemas podem ser 
vistos como deploráveis, como incômodos, como perigosos, mas eles são 
interminavelmente dramáticos e interessantes (p. 434). 
 

 

 Stein, Tommasi e Echebarría (2006) também se referem a esse aspecto: 

 

 

Escândalos ou questões de política que irrompem subitamente, como as 
manifestações de rua, recebem cobertura de destaque, ao passo que problemas 
técnicos, crescentes ou crônicos, como a pobreza, em geral são ignorados, a menos 
que possam ser personalizados ou dramatizados (p.101). 
 

As estatísticas ou estimativas podem constituir outro recurso retórico de destaque 

nesse processo.  Elas ajudam a compreender ou apreender a complexidade social, pois 

permitem sistematizar e simplificar processos sociais complexos. Elas permitem saber a 

quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por um problema, se ele se expande ou se 
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retrai, se é necessário maior investimento etc. No entanto, elas são tratadas como se fossem 

fatos em vez de números criados. São tidas como “poderosas representações da verdade” 

(BEST, 2001).  Assim, como veremos adiante, afora alguns pesquisadores (SCHNEIDER, 

2005; SCHWARTZMAN, 1996; SCHWARTZMAN e SCHWARTZMAN, 2004; DEL 

GROSSI e SILVA, 2002), o aumento do número de crianças e adolescentes no mercado de 

trabalho brasileiro detectado a partir da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) 

de 1992 raramente é explicado pela alteração substancial da definição de pessoa ocupada. De 

fato, Trzesniak (2001 apud YAMAMOTO et al., 2002) “estima” que 50% dos artigos 

acadêmicos contenham erros estatísticos. 

 

Assim como o público em geral (e até mesmo acadêmico) tende a ser receptivo às 

reivindicações de problemas sociais, ele também costuma não ser crítico em relação à 

apresentação de estatísticas, esquecendo-se de que elas também fazem parte das disputas, que 

são selecionadas para fortalecer posicionamentos e convencer audiências (BEST, 2001). É 

necessário, portanto, examinar quem está utilizando estatísticas, como e para quê. Como 

lembra Best (2001), nenhuma estatística é perfeita, mas algumas são muito melhores do que 

outras. As estatísticas ruins “[...] podem ser usadas para levar o público ao choque ou ao 

medo; elas podem distorcer a nossa compreensão do mundo; e elas podem nos levar a pobres 

escolhas políticas” (BEST, 2001, p.5). As boas estatísticas partem de definições claras e 

adequadas, procedimentos de medidas razoáveis e boas amostras. As ruins partem de 

definições inadequadas e vagas, de frágeis procedimentos de medidas ou de amostras não 

representativas (BEST, 2001).  
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Além da inadequada produção, as estatísticas também podem ser utilizadas de forma 

imprópria. Best (2001) sustenta que, frequentemente, definições amplas resultam em grandes 

números estatísticos que são apresentados ao público por ativistas que querem convencer seus 

interlocutores da sua versão do problema, associados a exemplos nada típicos, escolhidos 

precisamente por serem os mais dramáticos e chocantes. Segundo ele, “exemplos terríveis não 

deveriam ser tratados como se fossem representativos do problema social” (p.56), uma vez 

que “usar o pior caso para caracterizar um problema social, encoraja os outros a pensarem no 

caso como típico e pensar no problema de forma extremada” (p. 40). O risco, mais uma vez, é 

enquadrar, de forma dramática, o nosso entendimento do problema. 

 

O uso retórico de estatísticas na construção de problemas sociais relacionados à 

infância brasileira vem sendo debatido por Rosemberg (1992) e outros integrantes do NEGRI 

desde os anos 1990, que a ele se referem como “folia conceitual” e “dança dos números”. 

Assim, observam usos equivalentes: Leandro Andrade (2001) sobre “prostituição infanto-

juvenil”; Calazans (2000) e Assunção (1987) sobre gravidez na adolescência; Freitas (2004) 

sobre trabalho infanto-juvenil; Bizzo (2007) sobre prática de aborto voluntário entre 

adolescentes; Rosemberg (1993), Marcelo Andrade (2004) e Rosemberg e Andrade (2007) 

sobre “meninos de rua”. O estudo de Rosemberg (1993), por exemplo, discute a “dança dos 

números” que marcou discursos de organismos nacionais, agências multilaterais, da literatura 

acadêmica e da mídia sobre “meninos de rua”. No plano internacional, o UNICEF divulgou, 

em 1981, que, no mundo, haveria em torno de 100 milhões de crianças “vivendo” nas ruas, 

sendo que a metade delas estaria na América Latina. Segundo a autora, a cada nova 

publicação da organização, a estimativa apresentada caía, chegando a 30 milhões, em 1988. 
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As estimativas não se apoiavam em pesquisas de tipo contagem, não indicavam fontes e nem 

metodologia. Apesar disso, até hoje ainda é possível encontrar o uso dessas estatísticas sem 

sustentação, como comprova Marcelo Andrade (2005). Essa é mais uma das características 

das estatísticas: boas ou más, elas sobrevivem (BEST, 2001). 

 

Outro exemplo da “dança dos números”, descrita por Rosemberg (1993), encontramos 

em relação ao trabalho infanto-juvenil quando, estatísticas vão sendo transformadas ao longo 

de um mesmo texto. Bittar (1995), na página 19, afirma que “dois milhões de crianças entre 

10 e 13 anos trabalham no Brasil [...]”, em seguida, a autora diz que o “número sobe para 7,5 

milhões se considerarmos o contingente de 14 a 18 anos de idade”, incluindo, portanto, faixa 

etária em idade legal para o trabalho no Brasil. Três páginas depois, o número sobe em meio 

milhão: “diante deste quadro e considerando que 8 milhões de crianças trabalham no          

país [...]”.     

 

Também, os(as) colegas do NEGRI têm observado que casos específicos relacionados 

à infância pobre, geralmente tidos como “desviantes”, são apresentados como típicos ou 

emblemáticos seguidos das estatísticas referentes a toda população pobre. É a adoção da 

“teoria do iceberg”, conforme Rosemberg (1992). 

 

O interesse em problematizar a retórica usada na construção de problemas sociais 

decorre não apenas de eventuais ilusões criadas pelas estatísticas inadequadas (que podem 

gerar equívocos desastrosos na construção de políticas públicas), mas também por seus 

impactos deletérios em segmentos sociais. Conforme Leandro Andrade (2001), por exemplo, 
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o mesmo discurso em defesa da proteção de adolescentes envolvidas na prostituição pode 

estigmatizá-las. Assim, alguns pesquisadores vêm analisando a retórica usada na construção 

de problemas sociais estando atentos à estigmatização de grupos ou segmentos sociais 

envolvidas. 

 

Conforme as pesquisas, a estigmatização de segmentos sociais associados a 

reconhecidos problemas sociais não parece ser exceção no processo de construção de tais 

problemas. Segundo Gusfield (1989), “usar a língua dos ‘problemas sociais’ é enquadrar 

determinado tema como ‘doente’ ou ‘preocupante’” (p. 435). É a “indústria do desviante” de 

que o autor trata. É o que nos mostra Lahire (2005), em seu estudo sobre os discursos 

relacionados ao iletramento na França, quando discute que o letramento, quando é 

apresentado como condição de cidadania, se subentende uma desqualificação dos fracos 

leitores ou dos não leitores enquanto cidadãos. O autor aponta ainda que, nesses discursos, a 

deficiência dos iletrados é apresentada como responsável pelas dificuldades que eles 

enfrentam, e não a lógica dessas situações.  

 

Lemos (2003) chega a conclusões parecidas ao analisar discursos e práticas 

relacionadas à qualificação profissional no contexto de reestruturação produtiva. A autora 

propõe uma interpretação de que a crescente valorização da qualificação profissional sustenta 

uma representação de mecanismos sociais e econômicos que desloca o problema da falta de 

emprego da dimensão estrutural para a dimensão individual, responsabilizando, assim, o 

desempregado pela falta de emprego.  
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Mesmo apontamento é efetuado por Freitas (2004) e Leandro Andrade (2001) sobre a 

análise dos discursos da mídia em relação, respectivamente, ao trabalho e à prostituição 

infanto-juvenis: as famílias pobres são apresentadas como ineficientes e inadequadas para 

resolver o problema de subsistência de seus familiares. 

 

Na construção desses discursos, a ideia da “autonomia individual” parece se 

configurar como um pressuposto importante. O mal, conforme afirma Velho (1999) em 

relação aos estudos de comportamento desviantes, estaria localizado no indivíduo. Iletrados 

seriam responsáveis por frágeis cidadanias; desempregados, pelo desemprego; famílias 

pobres, por “meninos de rua”, “prostituição infanto-juvenil”, “trabalho infantil” e 

adolescentes grávidas; “meninos de rua”, por violência.  

 

Nota-se que o estigma da pobreza parece estar subentendido na maior parte dos 

exemplos citados. Waxman (1983) propõe que ele seja entendido como “um tipo especial de 

estigma que atribui ao pobre o status de ser ‘menos humano’” (p. 70). Ele parte da concepção 

de estigma de Goffman, assim definido: 

 

 
O estigma não é um atributo por si só, mas a “definição de uma situação” ou a 
percepção social de um atributo que caracteriza um estigma. Estigma precisa ser 
visto nos termos do que Goffman denomina de “linguagem dos relacionamentos”, 
ou seja, no contexto social (WAXMAN, 1983, p. 70). 
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É refletindo sobre este “contexto social” que Waxman (1983) tem nos ajudado a 

interpretar a produção e reprodução da pobreza via conceito de estigma, articulando, então, 

discursos e práticas sociais. 

 

O autor critica as duas abordagens majoritárias de explicação da produção e 

reprodução da pobreza: a culturalista e a situacionista. Para a primeira, o segmento mais pobre 

manifestaria padrões de valores e de comportamentos caracteristicamente diferentes daqueles 

da cultura e sociedade dominantes. Além disso, de acordo com Waxman (1983), para os 

culturalistas, esse padrão único de comportamento e valores seria transmitido 

intergeracionalmente por meio da socialização e se transformaria em determinantes 

subculturais do status sócio-econômico mais baixo dos pobres (WAXMAN, 1983). 

 

 

Em resumo, os culturalistas vêem os pobres como manifestando um padrão único 
de comportamento e de valores; para escapar de sua pobreza, eles precisariam ser 
ensinados a mudar de comportamentos e de valores (WAXMAN, 1983, p. 26). 

 

 

Na abordagem situacionista, os padrões de comportamento dos pobres são vistos como 

derivados não internamente, mas externamente, como consequência de sua posição 

desfavorável numa estrutura social restritiva. Nesse sentido, os pobres se comportariam 

diferentemente não por possuírem um sistema único de valores, mas porque eles, apesar de 

terem internalizado o sistema dominante, não possuiriam as oportunidades de colocá-lo em 

prática (WAXMAN, 1983).  
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Segundo o autor, cada uma dessas abordagens orienta diferentes propostas de 

políticas. A perspectiva situacionista fundamenta, por exemplo, políticas que propõem 

transformar a estrutura social ou, pelo menos, transformar a posição do pobre nessa estrutura, 

enquanto a perspectiva culturalista embasa políticas de orientação, de educação 

compensatória e programas de enriquecimento cultural (WAXMAN, 1983).  

 

 
A proposta persistente por políticas repressivas para lidar com o pobre é com 
frequência legitimado pela sua alegada moral deficiente, e pela crença de que a 
deficiência moral só poderá ser resolvida quando ele for “purificado” por meio de 
um processo forçado de rígida ressocialização que é o objetivo da ríspida repressão 
(WAXMAN, 1983, p. 77). 

 

 

As críticas do autor em relação às duas perspectivas é que elas tomam traços como 

sendo características do pobre e apresentam uma posição “ideológica” frente ao pobre, 

ignorando as relações entre pobres e não pobres. Para ele, padrões culturais e adaptações 

situacionais não são necessariamente contraditórios. Muitos padrões tornam-se culturais 

precisamente por suas características adaptativas. O autor propõe, então, uma outra 

abordagem sobre a pobreza, que denomina de “perspectiva relacional de compreensão da 

pobreza”, na qual o estigma ocupa posição central. Ela orientaria políticas de integração do 

pobre com o não pobre, mais do que um eventual isolamento (WAXMAN, 1983). Waxman 

assim sintetiza esta perspectiva: 

 

 
Nessa perspectiva de análise, a persistência da pobreza e o comportamento do 
pobre não pode ser atribuído somente a recursos internos ou externos. Ao contrário, 
eles possuem origens internas e externas relacionadas reciprocamente, sendo os 
padrões e atitudes dos pobres adaptações ao estigma da pobreza, e esses padrões 
são transmitidos intergeracionalmente por meio de socialização. Socialização, o 
aspecto interno, ensina ao jovem como se comportar em situações de estresse, que 
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são produzidas por aspecto externo, o estigma da pobreza (WAXMAN, 1983,        
p. 100). 

 

 

É via conceito de estigma que, no NEGRI, temos efetuado conexões entre os estudos 

sobre retórica na construção de problemas sociais e a teoria de ideologia de Thompson (2002), 

tratando o estigma como uma estratégia possível de produção ideológica. Este é um dos temas 

do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: TEORIA E MÉTODO 

 

Este capítulo se destina à apresentação da teoria e do método que orientaram o 

desenvolvimento da pesquisa. O primeiro tópico traz uma síntese da teoria de ideologia 

formulada por John B. Thompson (2002), principal aporte teórico desta dissertação. No 

segundo tópico é apresentado o método da hermenêutica de profundidade proposto também 

por Thompson (2002). 

 

2.1. Teoria e conceito de ideologia 

 

“Conjunto de valores, ideário, cimento social, sistema de crenças, ilusão, falsa 

consciência, utopia” são algumas das palavras e expressões encontradas na literatura como 

sinônimos de ideologia, um termo que data de mais de dois séculos e que, ao longo de sua 

história, como afirma Thompson (2002), vem carregando grandes ambiguidades.  

 

A diferenciação entre concepções neutras e críticas de ideologia constitui um eixo 

importante na análise do conceito, diferenciação que, para o autor, é tão antiga quanto sua 

própria origem. 

 

 
Uma das oposições básicas que caracterizaram a história do conceito de ideologia – 
aquela entre um sentido positivo e neutro, de um lado, e de um sentido negativo e 
crítico de outro – já estava presente na primeira década de sua vida, embora a forma 
e o conteúdo dessa oposição iriam mudar, consideravelmente, nas décadas que se 
seguiram (THOMPSON, 2002, p. 48). 
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Para o iluminista francês Destutt de Tracy, primeiro a utilizar o termo, ideologia 

designava ciência das ideias. Por meio dela seria possível realizar análises sistemáticas de 

ideias e sensações (THOMPSON, 2002). Alguns anos depois, Napoleão Bonaparte distorceu 

o conceito e relacionou-o, de forma pejorativa, com ideias abstratas e ilusórias (THOMPSON, 

2002).  

 

O sentido pejorativo foi mantido em Marx, uma das principais referências teóricas no 

estudo da ideologia. Thompson (2002) identifica na obra de Marx três diferentes concepções 

de ideologia: concepção polêmica11, semelhante à concepção formulada por Napoleão para 

designar ideias abstratas tratadas de forma desvinculada das condições sócio-históricas; 

concepção epifenomênica12, referente a um sistema de ideias que apresenta de forma ilusória 

as relações de classe, mas que corresponde aos interesses da classe dominante; e concepção 

latente13e, sistema de representações que, orientando as pessoas para o passado ou para 

imagens que encobrem relações de classe, sustenta relações de dominação.  

 

Thompson (2002) parte do que denominou “concepção latente de Marx” para formular 

sua concepção de ideologia: “[...] maneiras como o sentido (significado) serve, em 

circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações de poder que são 

sistematicamente assimétricas [...]. Ideologia, falando de uma maneira mais ampla, é sentido a 

serviço do poder” (2002, p. 16).  

                                                 
11 Essa concepção aparece em “A ideologia alemã”, obra elaborada em conjunto com Engels, entre 1845 e 1846, 
mas publicada pela primeira vez somente em 1932, na União Soviética (GORENDER, 1985). 
12 Essa concepção é identificada, principalmente, em “Uma contribuição à crítica de uma economia política”, 
publicada em 1859. 
13 Essa concepção é denominada por Thompson de latente por não aparecer de forma explícita na obra do autor. 
Marx apresenta elementos para um novo entendimento do que seria ideologia, mas não utiliza o termo ideologia 
nesse contexto.  A obra de referência dessa concepção é “Dezoito brumário de Luís Bonaparte”, de 1852. 
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Tal concepção difere da “latente” de Marx por não pressupor que formas simbólicas 

ideológicas sejam sempre errôneas ou ilusórias. Para Thompson, se um discurso estabelecer 

ou sustentar relações de dominação, ou seja, se ele apoiar ou criar relações sistematicamente 

assimétricas de poder, ele será ideológico. Em outras palavras, os modos de produção de 

ideologia podem ser, ou não, ideias errôneas ou ilusórias. O que é destacado pelo autor é a 

sustentação de desigualdades sistemáticas, isto é, estruturadas socialmente. 

 

As diferenças entre as conceituações de Marx e Thompson decorrem também do fato 

de que, para este, as relações de dominação que estruturam a sociedade não são 

exclusivamente relações de classe. Elas podem também ser construídas por desigualdades de 

idade, gênero, raça, nações etc.  

 

Outro importante aspecto da teoria, é que, para Thompson (2002), a dimensão 

simbólica é tão constituinte da realidade social quanto a dimensão material. Nessa 

perspectiva, além de manter e sustentar relações de dominação, as formas simbólicas podem 

também estabelecê-las. Nesse sentido, desigualdades e assimetrias sistemáticas de poder não 

só podem ser criadas e mantidas pelo uso da força física, pela apatia, pela rotina ou mesmo 

por alguma disposição à submissão, mas também por formas simbólicas, que, neste caso, são 

consideradas ideológicas. A análise ideológica, portanto, tem o seu foco não nas diversas 

maneiras de gerar e manter a dominação, mas naquelas relacionadas à dimensão simbólica 

(THOMPSON, 2002).  
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As formas simbólicas não são ideológicas em si mesmas. Para serem qualificadas 

enquanto tais, é necessário que a interpretação considere as condições sócio-históricas, ou o 

contexto em que são produzidas, transmitidas e recebidas. Isso quer dizer que um mesmo 

discurso pode ser considerado ideológico em um dado contexto e revolucionário em outro 

(THOMPSON, 2002).  

 

 Thompson (2002) não apenas conceitua ideologia, como identifica alguns modos 

típicos de sua operação: a legitimação, a dissimulação, a unificação, a fragmentação e a 

reificação. Esses modos não são exaustivos e podem operar sozinhos ou se sobreporem uns 

aos outros. O autor identifica ainda estratégias típicas de construção simbólica relacionadas a 

modos de operação específicos, o que não significa que cada uma delas não possa estar 

associada a outros modos. Além disso, o autor alerta que tais estratégias podem ou não estar a 

serviço da dominação, não sendo, portanto, ideológicas em si mesmas. Seu caráter ideológico 

é sustentado pela análise interpretativa do contexto sócio-histórico de produção, circulação e 

recepção das formas simbólicas. 

 

Uma síntese dos modos de operação da ideologia, identificados por Thompson (2002), 

e as principais estratégias a eles relacionadas são apresentados a seguir. 

 

Seguindo Max Weber, Thompson (2002) aponta a legitimação como sendo a 

representação de relações de dominação enquanto justas e defensáveis. A legitimação pode 

ser conjugada com a estratégia de racionalização, por meio da qual um encadeamento de 

ideias, aparentemente lógico, é utilizado buscando dar razão a determinadas relações. A 
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legitimação pode também associar-se à estratégia da universalização, isto é, apresentação de 

convenções de interesse de indivíduos específicos como se fossem do interesse de todos. 

Além disso, é possível expressar legitimação de algo tratando o presente como parte de uma 

tradição eterna e aceitável, estratégia denominada pelo autor de narrativização. 

 

A dissimulação é o modo de operação da ideologia quando formas simbólicas 

encobrem ou negam relações de dominação ou quando representam tais relações de uma 

forma que “desvia nossa atenção, ou passa por cima de relações e processos existentes” 

(THOMPSON, 2002, p. 83). Ela tipicamente se dá pelas seguintes estratégias: deslocamento, 

que consiste na utilização de um termo com sentido positivo ou negativo, geralmente 

associado a determinado objeto ou pessoa, para referir-se a um outro, transferindo, assim, 

conotações positivas ou negativas do termo para outro objeto; eufemização, isto é, descrição 

de algo de forma a valorizá-lo; e tropo, uso figurativo da linguagem, que pode se configurar 

como sinédoque, metonímia ou metáfora.  Por metonímia entende-se a identificação de um 

objeto com um termo referente a outro, que possua com ele relação de causa e efeito, 

continente e conteúdo ou parte e todo.  Por sinédoque entende-se a referência a uma parte 

como se fosse o todo. E, finalmente, por metáfora entende-se a substituição do significado de 

uma palavra por outro com alguma relação de semelhança entre si (THOMPSON, 2002; 

FERREIRA, 2004).  

 

A ideologia também pode operar pela representação de uma situação histórica como se 

fosse natural e atemporal, o que Thompson (2002) denomina reificação. As estratégias 

tipicamente relacionadas à reificação são a naturalização, a eternalização, a nominalização e 
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a passivização. A primeira é entendida como a referência a uma situação histórica de forma a 

parecer um fenômeno natural e inevitável. A segunda consiste no tratamento de 

acontecimentos determinados sócio-historicamente como se fossem permanentes, eternos. A 

passivização e a nominalização referem-se, respectivamente, à utilização de verbos na voz 

passiva e à transformação da descrição de ações e dos participantes nela envolvidos em 

nomes, tendo como consequência a ocultação da ação realizada e de sua autoria. 

 

Outro modo de operação da ideologia é a unificação. Nas palavras de Thompson 

(2002): “construção, no nível simbólico, de uma forma de unidade que interliga os indivíduos 

numa identidade coletiva, independentemente das diferenças e divisões que possam separá-

los” (p. 86). Duas estratégias são tipicamente associadas a este modo de operação: a 

estandardização ou padronização; e a simbolização da unidade. Na primeira, há uma 

adaptação das formas simbólicas a um referencial padrão apresentado como adequado e 

partilhado. A outra estratégia está relacionada à utilização de símbolos que remetem à ideia 

de unidade, de identidade e de identificação coletivas, por exemplo, bandeiras e hinos. 

 

Por fim, na direção contrária da unificação, a ideologia como fragmentação refere-se 

às relações de dominações estabelecidas e sustentadas pela segmentação de indivíduos ou 

grupos, que potencialmente sejam ameaçadores aos interesses dominantes. A diferenciação, 

ou seja, o foco nas diferenças, e o expurgo do outro, caracterizado pela representação do 

outro enquanto mau e perigoso, são as duas estratégias identificadas por Thompson (2002) 

como tipicamente associadas à fragmentação. 
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É no contexto da fragmentação que temos situado, no NEGRI, o estigma como uma 

estratégia de operação da ideologia. Com efeito, a partir da tese de Leandro Andrade (2004), 

temos considerado a estigmatização como um tipo específico de diferenciação e expurgo do 

outro. Leandro Andrade (2004) parte do conceito de estigma conforme proposto por 

Goffman (1982), que o define como “desapropriação de indivíduo(s) ou grupo(s) do 

exercício pleno de sua humanidade pela valorização de uma deficiência ou corrupção de 

alguma condição física, moral ou social” (ANDRADE, L., 2004, p. 98). Além disso, avança 

na articulação com a teoria de ideologia quando considera que 

 

 

a estigmatização pode ser construída para um indivíduo ou grupo e utilizada na 
permanência das relações de dominação através de formas simbólicas que 
classificam indivíduos ou grupos estigmatizados como desprovidos de autonomia, 
discernimento, autodeterminação, sugerindo, muitas vezes, com pesar e desculpas, 
uma subumanidade a ser guiada, corrigida ou salva (p.99). 
 

 

 

 A estigmatização se diferencia do expurgo do outro por não representar, 

necessariamente, o estigmatizado como uma ameaça. Conforme aponta Leandro Andrade 

(2004), ela pode, ao contrário, ser expressa por meio de um dramático discurso contra a 

exclusão social, como veem mostrando as pesquisas do NEGRI (ANDRADE, L., 2001; 

FREITAS, 2004; BIZZO, 2008). 

 

  A estigmatização distingue-se, também, da diferenciação, pois esta, conforme 

definida por Thompson (2002), enfatiza a diferença, sem pressupor uma condição de 
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inferioridade ou desigualdade social, e a estigmatização, ao contrário, pressupõe 

inferioridade ou desigualdade.  

 

Os modos de operação da ideologia e suas estratégias apóiam a construção de formas 

simbólicas que podem ser interpretadas, ou não, como ideológicas. Para tanto, é necessário 

também levar em conta o contexto sócio-histórico de produção, circulação e recepção das 

formas simbólicas sob análise. Para isto, Thompson (2002) propõe um método de 

investigação: a hermenêutica de profundidade.  

 

2.2. Hermenêutica de profundidade como método 

 

 Conforme Thompson (2002), se a maior parte do seu livro enfatiza problemas de 

natureza teórica, “uma parte essencial [...] [da] discussão é que esses problemas teóricos 

gerais podem, e devem, ser ligados a problemas de caráter mais concreto, metodológico”     

(p. 32). Daí sua discussão sobre a hermenêutica de profundidade (HP) como método para 

orientar investigações que pretendem oferecer interpretações sobre o caráter ideológico de 

formas simbólicas sob análise. O ponto central do método é sua adesão à hermenêutica, 

inspirado em Ricoeur e coerente com a concepção estrutural de cultura que sustenta a teoria 

de Thompson (2002). A chave é o fato de investigações que se propõem a efetuar 

interpretações ideológicas estarem lidando com formas simbólicas. Isto é,  

 

 

o mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser 
observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por sujeitos 
que, no curso rotineiro de suas vidas cotidianas, estão constantemente preocupados 
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em compreender a si mesmos e aos outros, e em interpretar as ações, falas e 
acontecimentos que se dão ao seu redor (THOMPSON, 2002, p.358). 

 

 

Segundo Thompson (2002), “a ideia subjacente à HP é que, na pesquisa social, como 

em outros campos, o processo de interpretação pode ser, e de fato exige que seja, mediado por 

uma gama de métodos explanatórios ou ‘objetivantes’” (p. 362). Trata-se de condição 

fundamental para que a pesquisa seja considerada como tal. 

 

A HP é um referencial metodológico amplo que compreende três fases principais, a 

saber: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/reinterpretação. 

“Essas fases devem ser vistas não tanto como estágios separados de um método sequencial, 

mas antes como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo” 

(THOMPSON, 2002, p. 365). 

 

A análise sócio-histórica tem como objetivo a reconstrução das condições sociais e 

históricas de produção, transmissão e recepção das formas simbólicas, já que essas, como 

lembra o autor, não subsistem no vácuo. Thompson (2002) distingue quatro aspectos básicos 

dos contextos sociais: as situações espaço-temporais, relacionadas aos locais e tempos 

específicos nos quais estão situadas as pessoas que produzem e recebem as formas simbólicas; 

os campos de interação, relativos aos espaços onde ocorrem relações e diferentes 

oportunidades entre essas pessoas; as instituições sociais, ou conjunto de regras, referentes 

aos recursos e às relações que constituem tais instituições; e a estrutura social, que se refere às 

assimetrias e diferenças relativamente estáveis que caracterizam as instituições sociais e os 

campos de interação. Além disso, há que se considerar também os meios técnicos de 
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transmissão, que são o substrato material por intermédio do qual as formas simbólicas são 

produzidas, transmitidas e recebidas.  

 

O autor sintetiza: 

 

 
A tarefa da primeira fase do enfoque da HP é reconstruir as condições e contextos 
sócio-históricos de produção, circulação e recepção das formas simbólicas, 
examinar as regras e convenções, as relações sociais e instituições e a distribuição 
de poder, recursos e oportunidades em virtude das quais esses contextos constroem 
campos diferenciados e socialmente estruturados (THOMPSON, 2002, p. 369). 
 

 

Nesta pesquisa, a análise sócio-histórica focalizou o contexto de produção, circulação 

e recepção dos artigos acadêmicos brasileiros sobre TIJ e será desenvolvida no Capítulo 3. 

  

A análise formal ou discursiva, por sua vez, está interessada na organização interna 

das formas simbólicas, com suas características estruturais, os seus padrões e relações 

(THOMPSON, 2002). Conforme afirma Thompson, há várias formas possíveis de condução 

dessa análise. Aqui, como nas demais pesquisas do NEGRI, optamos por técnicas da análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1981), que é o objeto de discussão no  

Capítulo 4. 

 

Finalmente, a fase de interpretação é, ao mesmo tempo, um processo de 

reinterpretação, pois projeta um significado possível que pode divergir ou não daquele 

construído pelos sujeitos que constituem o mundo sócio-histórico. Para Thompson (2002): 
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Essa fase é facilitada pelos métodos da análise formal ou discursiva, mas é distinta 
dela. Os métodos da análise discursiva procedem através da análise, eles quebram, 
dividem, desconstroem, procuram desvelar os padrões e efeitos que constituem e 
que operam dentro de uma forma simbólica ou discursiva. A interpretação constrói 
sobre essa análise sócio-histórica. Mas a interpretação implica um movimento novo 
de pensamento, ela procede por síntese, por construção criativa de possíveis 
significados. [...] Por mais rigoroso e sistemáticos que os métodos da análise formal 
ou discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma construção 
significativa do significado, isto é, de uma explicação interpretativa do que está 
representado ou do que é dito (p. 375). 
 
 

 

A análise ideológica pode ser considerada como uma forma específica de HP, que 

focaliza a atenção do pesquisador nas inter-relações entre significado e poder, nas maneiras 

pelas quais as formas simbólicas podem ser usadas para estabelecer e sustentar relações de 

dominação (THOMPSON, 2002).  

 

Como, nesta pesquisa, as formas simbólicas que são objeto de análise e interpretação 

são os discursos acadêmicos da Psicologia, faz-se necessário esclarecer algumas de suas 

características específicas. Para tanto, buscamos articular os aspectos típicos das formas 

simbólicas, identificados por Thompson, às definições do que, nos dias de hoje, vem sendo 

considerado ciência.  

 

Thompson (2002) distingue cinco aspectos que estão tipicamente envolvidos na 

constituição das formas simbólicas: os “intencionais”, os “convencionais”, os “estruturais”, os 

“referenciais” e os “contextuais”. Todos eles estão relacionados com o que comumente é 

denominado de “significado”, “sentido” e “significação”, mas, além disso, o aspecto 

“contextual” chama a atenção para as características socialmente estruturadas das formas 
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simbólicas, que são com frequência esquecidas nas discussões sobre significado e 

interpretação (THOMPSON, 2002, p. 183).  

 

O aspecto intencional refere-se ao fato das formas simbólicas serem expressões de 

uma intenção de um sujeito para um ou mais sujeitos. O sentido delas, no entanto, não se 

restringe às intenções de seu produtor. 

 

No aspecto convencional, Thompson entende que  

 

a produção, construção ou emprego das formas simbólicas, bem como a 
interpretação das mesmas pelos sujeitos que a recebem, são processos que, 
caracteristicamente, envolvem a aplicação de regras, códigos ou convenções de 
vários tipos (p. 185). 

  

 

No caso das produções acadêmicas, tratamos de convenções socialmente delimitadas 

quanto ao que é e ao que não é acadêmico. Assim como em outras produções do NEGRI, 

especialmente em Calazans (2000), partimos aqui da concepção de que não existe uma única 

definição do que seja a ciência, mas de que, “em determinado tempo e lugar, vigoram 

convenções sociais que estabelecem certos atributos à produção científica” (CALAZANS, 

2000, p. 72). Demo (1995) identifica estes atributos como: coerência, caracterizada pelo 

estabelecimento de um discurso que evolui, a partir de seu ponto inicial sem entrar em 

contradição; consistência, que representa a capacidade de um discurso resistir a 

argumentações contrárias; a originalidade, caracterizada pela pesquisa criativa e não apenas 

repetitiva; e a objetivação, caracterizada pelo esforço metodológico de descobrir a realidade 

tal como ela é, por mais que isso não seja possível completamente. A objetivação é, neste 
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sentido, um ideal regulatório. Aproxima-se da formulação de Thompson (2002), já expressa, 

de que “o processo da pesquisa [...] exige que seja mediado por uma gama de métodos 

explanatórios ou objetivantes” (p. 362).  

 

 Com aspecto estrutural, Thompson refere-se à apresentação de uma estrutura interna 

pelas formas simbólicas. Elas “são construções que exibem uma estrutura articulada” (p. 187). 

A produção acadêmica, por exemplo, como dito anteriormente, tem sua estrutura interna 

caracterizada pela busca de uma coerência formal. 

 

Por aspecto referencial, o autor denomina a característica das formas simbólicas de 

tipicamente representarem algo, referirem-se a alguma coisa. No caso dos artigos acadêmicos, 

objeto desta dissertação, às práticas sociais sobre TIJ. 

 

E, finalmente, o aspecto contextual significa que as formas simbólicas são sempre 

produzidas, transmitidas e recebidas em processos e contextos sócio-históricos específicos. 

Nesse sentido, o discurso acadêmico nunca é neutro, pois: 

 

 

o conhecimento científico, tal como qualquer outra produção humana, é produto de 
sujeitos particulares, inseridos em contextos historicamente específicos e 
socialmente estruturados, organizados em campos de interação e instituições 
sociais, e, dessa forma, expressão dessas relações sociais e do horizonte 
interpretativo de seus produtores (CALAZANS, 2000, p. 75).  

 

  

A partir desses campos de estudos, teoria e método estruturamos nossa pesquisa e o 

texto desta dissertação. Analisamos 24 artigos de psicólogos(as) que tratam do tema trabalho 
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infanto-juvenil publicados em revistas acadêmicas, produzidos no Brasil entre 1985 e 2007. A 

análise desses artigos foi motivada pelas perguntas que orientou-nos nesta pesquisa: como a 

Psicologia vem participando da construção do problema social TIJ? Como se posiciona frente 

ao trabalho de crianças e adolescentes? Qual a concepção da infância e direitos da infância 

que vem norteando esta produção? Qual a posição adotada frente à voz de crianças e 

adolescentes trabalhadores? Que retóricas utiliza para sustentar sua posição? Tal retórica 

apresenta componentes que permitem interpretá-la como produção ideológica? 

 

Adequando este texto às etapas da HP, o próximo capítulo destina-se à análise do 

contexto sócio-histórico de produção, circulação e recepção das formas simbólicas que foram 

analisadas: os artigos acadêmicos da Psicologia sobre TIJ. 
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CAPÍTULO 3: CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

 

A primeira fase do enfoque da hermenêutica de profundidade é denominada de análise 

sócio-histórica.  

 

 

Formas simbólicas não subsistem num vácuo, elas são produzidas, transmitidas e 
recebidas em condições sócio-históricas específicas, [...] O objetivo da análise 
sócio-histórica é reconstruir as condições sociais e históricas de produção, 
circulação e recepção das formas simbólicas (THOMPSON, 2002, p. 366, grifos 
do autor). 

 

 

Iniciamos relembrando quais são as formas simbólicas que estão sob análise nesta 

dissertação: artigos elaborados por psicólogos, publicados em periódicos acadêmicos 

brasileiros no período 1985-2007. 

 

A tarefa de contextualizar, de uma perspectiva de análise sócio-histórica, tal produção 

poderia ter sido conduzida de diversas maneiras, na medida em que estamos nos referindo ao 

Brasil contemporâneo. Isto é, são variadas as entradas para caracterizar o país, pois são 

múltiplos os recortes disciplinares e as teorias que se propõem a interpretá-lo. 

 

No NEGRI, temos optado por descrever o contexto sócio-histórico de produção, 

circulação e recepção das formas simbólicas sob análise a partir do recorte temático que nos 

interessa – no caso desta dissertação, o tema trabalho infanto-juvenil – e do veículo de 

comunicação selecionado – no nosso caso, artigos acadêmicos de Psicologia. Portanto, 
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apresentaremos, a seguir, uma síntese de como o tema trabalho infanto-juvenil vem sendo 

tratado e quais as particularidades da produção acadêmica, especialmente dos periódicos, 

enquanto veículo de comunicação. 

 

Tal síntese é efetuada a partir de uma revisão bibliográfica tanto da literatura 

especializada, quanto da produção acadêmica propriamente dita. 

 

Isto nos remete à discussão de uma questão metodológica e ética. Como separar a 

produção acadêmica que nos ampara na análise do contexto sócio-histórico daquela que será 

objeto da análise formal? Onde situar a produção do NEGRI, em formato de artigo, publicado 

em contexto acadêmico da Psicologia e no período considerado? 

 

Depois de idas e vindas, decidimos, eu mesma e minha orientadora, excluir da 

caracterização do contexto sócio-histórico a produção acadêmica da Psicologia, pois ela é 

focalizada na etapa da HP que trata da análise discursiva. Porém, efetuamos duas exceções. A 

primeira refere-se ao artigo de autoria de minha orientadora em parceria com outra 

pesquisadora do NEGRI (ROSEMBERG e FREITAS, 2002): não nos pareceu adequado, 

metodológica e eticamente, incluí-lo no corpus da pesquisa, pois como tal artigo se origina 

das mesmas preocupações e orientações que nortearam esta pesquisa, pareceu-nos impróprio 

situá-lo, também, como um dos componentes da base empírica a ser analisada. 

 

Uma segunda exceção foi aberta ao artigo de Ferreira (2001), na medida em que se 

trata de uma revisão da produção bibliográfica em Psicologia sobre a questão. Isto é, 
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encampando reflexão de Calazans (2000), incluímos nesta etapa da pesquisa artigos que 

tratam do discurso acadêmico sobre o trabalho infanto-juvenil, reservando para a construção 

do corpus (Capítulo 4) artigos que tratam diretamente do TIJ. 

 

 Para elaborar o capítulo, foram consultados, além das legislações, textos acadêmicos 

sobre as políticas brasileiras voltadas ao TIJ (SILVEIRA et al., 2000; ANDRADE, J., 2004; 

ROSEMBERG, 2001; FREITAS, 2004; ANDRADE, L., 2001) e publicações institucionais 

(MDS/GERÊNCIA DO PETI, 2004; FNPETI, 2007; UNICEF, 2006). Foi realizada, ainda, no 

dia 30 de janeiro de 2007, no escritório do UNICEF de Brasília, uma entrevista com uma 

informante privilegiada – Alison Sutton, coordenadora da Área de Direito à Proteção, do 

UNICEF – a fim de obter mais informações sobre o histórico da formulação das políticas 

relacionadas ao TIJ no Brasil e à participação das agências internacionais nessa dinâmica 

(Apêndice 1)14. 

 

O capítulo foi, então, organizado em torno de três tópicos. O primeiro trata das 

perspectivas do debate internacional sobre o trabalho infanto-juvenil. O segundo tópico 

aborda a construção do TIJ como problema social brasileiro, apresentando, para tanto, dois 

grandes marcos da mudança de tratamento do tema no início dos anos 1990: a alteração da 

conceituação de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 

lançamento do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), pela 

OIT. Além disso, compõem também o tópico a apresentação dos principais atores e arenas 

que participam da construção do TIJ como problema social no país e o marco jurídico 

                                                 
14 A entrevista foi realizada após a apresentação dos objetivos da pesquisa e a aceitação da entrevistada em 
concedê-la. 
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brasileiro sobre o tema. O terceiro tópico focaliza a produção acadêmica como contexto 

sócio-histórico de produção, circulação e recepção das formas simbólicas analisadas. Ele se 

divide em dois subtópicos: o periódico como veículo de comunicação e o tratamento do TIJ 

na academia conforme vem sendo apreendido por outros pesquisadores.  

 

3.1. Perspectivas do debate internacional sobre o trabalho infanto-juvenil 

 

Em Appreciating diverse approaches to child labor (2001), Myers, buscando oferecer 

um panorama da discussão internacional, sistematiza as quatro principais perspectivas que 

identifica no debate sobre trabalho infanto-juvenil. São elas: do mercado de trabalho, do 

capital humano, da responsabilidade social e centrada na criança. Enquanto as duas primeiras 

enfatizam os fatores econômicos relacionados ao TIJ, as outras duas dão ênfase aos fatores 

sócio-culturais.  

 

3.1.1. A perspectiva do mercado de trabalho 

 

A perspectiva do mercado de trabalho tem como preocupação central o impacto 

negativo do TIJ no trabalho de adultos.  Para os defensores dessa perspectiva, não haveria 

divergências entre o que é melhor para os adultos e o que é melhor para as crianças. Assim, 

por um lado, é visto como importante para os adultos que crianças não trabalhem para que não 

ocupem seus postos de trabalho; por outro, não trabalhando, a criança teria sua infância 

protegida, uma vez que, para os defensores dessa corrente, a infância é um período 
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incompatível com o trabalho. Daí, a expressão “criança sem infância” utilizada de forma 

recorrente para se referir às crianças trabalhadoras. 

 

Essa perspectiva – também denominada de abolicionista, por pretender “abolir” o    

TIJ –, é identificada por Cunninghan (1999) e por Myers (2001) como a dominante entre os 

governos, no contexto internacional. Ela se originou na Inglaterra, no início do século XIX, 

em um contexto de importantes mobilizações de trabalhadores reivindicando melhores 

condições de trabalho e, a partir do final do século XIX, entrou na pauta internacional 

(FREITAS, 2004).  

 

Em 1919, tal perspectiva foi concretizada em legislação. No pós-guerra, o Tratado de 

Versalhes (1919) criou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, conforme o artigo 

427, incluiu, entre suas atribuições, a “abolição do trabalho infantil e a imposição de [...] 

limitações no trabalho de jovens para assegurar-lhes o prosseguimento de sua educação e 

assegurar-lhes um desenvolvimento físico adequado” (CUNNINGHAN, 1999; MYERS, 

2001).  

 

Esta é também a perspectiva que orienta as convenções da OIT relacionadas à idade 

mínima para o trabalho: nº. 5, de 1919, e nº. 138, de 1973, sobre o trabalho em geral; e nº. 7, 

de 1920, sobre o trabalho infanto-juvenil na marinha e nos estaleiros.  

 

A posição de destaque da OIT na problematização do TIJ vem sendo analisada e 

discutida. Por exemplo, Freitas (2004) aponta que as recentes campanhas para a eliminação do 
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TIJ foram iniciadas pela OIT, e, apenas posteriormente, mobilizaram outras organizações, 

como o UNICEF e o Banco Mundial. As posições defendidas pela OIT no tocante ao TIJ são 

consideradas por Cunninghan (1999) como pragmáticas na medida em que condenam o 

trabalho de crianças e adolescentes em nome de seu impacto negativo na constituição do 

mercado de trabalho adulto.  

 

No transcorrer da década de 1990, outros aliados se associaram à campanha pela 

erradicação do TIJ: o Senado norte-americano, que propôs uma legislação de proibição da 

importação de produtos que contassem com a atividade laboral de crianças (1992), o Child 

Labour Deterrence Act, de autoria do senador Tom Harkin; a Marcha Global pela Erradicação 

do Trabalho Infantil; e a campanha Educação para Todos, na qual o TIJ é considerado um 

entrave para a universalização do ensino fundamental (FREITAS, 2004).  

 

Seguindo influências do Romantismo, nesta perspectiva, a criança, em oposição ao 

adulto, é vista como essencialmente inocente, ignorante sobre o mundo e incapaz de 

reconhecer o que é melhor para si (MYERS, 2001). Nesse sentido, a criança é, pelo menos em 

potencial, uma vítima, dependente, portanto, da proteção do adulto. 

 

Cunninghan (1999) e Myers (2001) reconhecem que a perspectiva do mercado de 

trabalho trouxe o tema do TIJ para a agenda e despertou a atenção para abusos sofridos por 

crianças trabalhadoras. Apesar disso, muitas críticas têm sido dirigidas a ela.  Por exemplo, a 

pressuposição de que os interesses das crianças seriam coincidentes com os dos adultos, como 

visto no Capítulo 1, é questionável. Para Anker (1999), “não há razão para assumir que os 
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interesses das crianças coincidam com os dos adultos e que as políticas trabalhistas que 

beneficiam os trabalhadores adultos servirão também para o bem-estar das crianças” (p. 14). 

Além disso, não há sustentação empírica para pressupor que o trabalho é em si prejudicial 

para a criança e para o adolescente.  

 

Pesquisadores como Freitas (2004), Liebel (2003), Cussianovich e Márquez (2002) 

consideram que essa concepção sobre TIJ seria uma compreensão reducionista e uma 

construção ideológica, em acordo com a visão adultocêntrica da sociedade ocidental moderna. 

Essa concepção, desconsidera a diversidade de significados e de formas que o trabalho pode 

ter para crianças e adolescentes, variando desde trabalho forçado até autodeterminados e 

centrados em interesses infanto-juvenis. O lado criativo que o trabalho pode assumir é 

ignorado e as ênfases dadas são em relação a aspectos como o cansaço e o sacrifício 

(LIEBEL, 2002; SAVE THE CHILDREN, 2003; FREITAS, 2004).  

 

Conforme Madeira (1997), a denúncia recorrente do TIJ como sendo, em si, 

exploração social do trabalho é uma compreensão reducionista de uma questão altamente 

complexa, além de ser “extremamente ineficiente”. Para White (1999) tal perspectiva é 

“desfavorável à infância”. 

 

 

Esse modo de pensar não é realista e é um modelo essencialmente desfavorável à 
infância, sobre o qual Nieuwenhuys (1996) argumenta que deixa as crianças de lado 
como uma “categoria de pessoas excluídas da produção de valor”; fundamenta-se 
na “santidade da família, por um lado, e da escola, por outro, como os únicos 
espaços legítimos para o crescimento” e também nega a criança como agente (tanto 
na criação de valor e na sua negociação, quanto no aprimoramento de sua própria 
vida) (WHITE, 1999, p. 134). 
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Tal perspectiva tende a utilizar retórica de denúncia que pode impactar de forma 

negativa na vida desse grupo de trabalhadores.  

 

 
Crianças trabalhadoras (como todas as crianças) são profundamente sensíveis ao 
que os outros falam sobre elas. Rótulos negativos, tratamentos degradantes, 
humilhação e abuso verbal são muito dolorosos, vindos dos empregadores, dos 
clientes, dos pais, dos professores ou da mídia. [...] Tendo suas próprias vidas 
descritas em termos de “privação social”, “infância perdida”, ou um ambiente 
“socialmente tóxico” ajuda-se pouco essas crianças, especialmente se elas não 
vêem formas de escapar (WOODHEAD, 1999b, p. 47). 

 

 

Tem-se questionado, também, o trato da criança como vítima, pois pesquisas recentes 

indicam que crianças participam muito mais proativamente do que se pensava na construção 

de suas relações e na mediação de suas experiências (MYERS, 1999). Segundo Woodhead 

(1999a), com uma possível exceção dos casos mais extremos de trabalho forçado, a criança e 

o adolescente não são simples vítimas passivas, ameaçadas física e psicologicamente por seus 

trabalhos: elas formam suas vidas de trabalho, assim como são por elas formadas.  Resultados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2006 (IBGE, 2007) sobre o principal 

motivo que teria levado crianças e adolescentes ao trabalho sugerem, principalmente entre 

adolescentes, uma busca ativa por inserção laboral: informa-se que 77,9% de crianças e 

adolescentes ocupados queriam trabalhar, em oposição aos 22,1% que trabalhariam por 

vontade dos pais ou responsáveis. 

 

 Além disso, também não há evidências empíricas que sustentem a proposição de que a 

participação econômica de crianças, como regra geral, ameace o emprego dos adultos 
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(MYERS, 2001) e seja responsável pela perpetuação da pobreza (MYERS, 2001; 

ROSEMBERG e FREITAS, 1999; MADEIRA, 1997). Mesmo considerando que, em 

determinados casos isso possa ocorrer, em outros, ao contrário, a contribuição econômica da 

criança pode servir para aliviar a situação de pobreza da família. 

 

 Concluindo essa discussão, Myers (1999) afirma: 

 

 

Estudos e pesquisas sugerem fortemente que políticas relacionadas ao TI baseadas 
em assunções simplistas e generalizadas costumam ser ineficientes ou mesmo 
contraproducentes.[...] Apesar disso, a necessidade de conhecer melhor os 
contextos específicos das crianças trabalhadoras bate de frente com um movimento 
internacional que propõe remédios universais e é encorajado pela recente ênfase 
nos padrões e direitos globais (p.17). 

 

 

3.1.2. A perspectiva do capital humano 

 

Essa corrente focaliza o TIJ sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico 

nacional, sendo visto como produto e produtor do subdesenvolvimento (MYERS, 2001). 

Parece vir daí a noção do TIJ como parte de um “ciclo vicioso de pobreza”, que Rosemberg e 

Freitas (1999) identificaram, por exemplo, em documentos do Banco Mundial e do Governo 

Federal brasileiro. Sob a óptica do “ciclo vicioso”, a criança trabalhadora não teria infância e 

também não terá futuro. Essa noção parece ter como combustível importante a ideia de que as 

crianças deixam de ir para a escola para trabalhar, que aqueles que trabalham não estudam, 

que o fracasso escolar é mais determinado pelo TIJ do que pelo próprio sistema educacional. 
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O trabalho infanto-juvenil é tido como uma das (ou a) causas de produção e reprodução da 

desigualdade social e da pobreza.  

 

Diferentemente da perspectiva do mercado de trabalho, na óptica do capital humano, o 

TIJ não é visto como um problema em si, mas como uma situação que deve ser avaliada à luz 

dos prejuízos que pode acarretar para o progresso econômico da criança, do adolescente e de 

sua família e, no plano macro, para o desenvolvimento econômico nacional (MYERS, 2001). 

Nesse sentido, o problema acarretado pelo TIJ seria suas supostas consequências negativas na 

educação da criança e do adolescente e, como decorrência, na geração de renda do adulto que 

será. 

 

Os adeptos da perspectiva do capital humano, segundo Myers (2001), apresentam 

argumentos que podem ter sua origem no século XVIII, com a teoria de Adam Smith. No 

entanto, tal como ela se configura nos dias de hoje, suas principais formulações vêm da 

década de 1960. De acordo com o autor, tal perspectiva esteve durante anos à margem do 

debate sobre TIJ, mas, recentemente, tem recebido importantes adeptos, em especial, os 

ministérios de planejamento e desenvolvimento econômico, o Banco Mundial, o Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), além de muitos economistas e educadores.  

 

A infância é vista, nessa perspectiva, como uma etapa de preparação para a vida adulta 

(MYERS, 2001). Para tornarem-se adultos produtivos, a criança e o adolescente precisariam 

ter seus potenciais bem protegidos e desenvolvidos, sendo a escola o espaço privilegiado.  
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Considerando-se o TIJ produto do subdesenvolvimento, a intervenção mais adequada 

em relação ao “problema” seria o combate à pobreza e suas causas. Assim, defensores dessa 

corrente podem se opor às restrições de idade mínima para o trabalho, bem como às propostas 

de barreiras comerciais às importações de produtos dos países menos desenvolvidos que 

contam com o trabalho de crianças e adolescentes em sua produção (MYERS, 2001).  

Sugerem, em vez disso, incentivos e oportunidades para crianças e adolescentes e suas 

famílias, por meio do oferecimento de bolsas, oportunidades de geração de renda e melhoria 

da educação. Tal é a perspectiva do Programa Bolsa Criança Cidadã, por exemplo, 

implementado no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pelo Governo 

Federal no Brasil. 

 

 Do mesmo modo que a perspectiva do mercado de trabalho, a do capital humano 

também não se alinha aos direitos da criança, já que não é ela o foco da preocupação, mas o 

adulto que ela será e sua contribuição econômica quando não for mais uma criança (MYERS, 

2001).  

 

Outro aspecto criticado por alguns autores é a estreita relação que essa corrente faz 

entre subdesenvolvimento e TIJ. Como afirma Manier (1999), crianças e adolescentes não 

trabalham apenas nos países “subdesenvolvidos”, mas também em países como os Estados 

Unidos, a Itália e a Inglaterra. 

 

Além disso, a perspectiva do capital humano parece se sustentar em alguns aspectos 

controversos, como a excessiva ênfase no retorno econômico da escolaridade e na crença de 



 

 

90 

que o crescimento econômico por si só diminuiria a participação de crianças e adolescentes no 

mercado de trabalho (MYERS, 2001).   

 

Critica-se, ainda, a ideia generalizada de que haveria incompatibilidade entre escola e 

trabalho. Os críticos à perspectiva lembram que o trabalho pode fazer parte de práticas de 

socialização das camadas populares sem se opor, necessariamente, à escola (MADEIRA, 

1997). Além disso, os rendimentos de crianças e adolescentes com seu trabalho podem, em 

alguns casos, permitir arcar com custos da educação (FREITAS, 2004; WOODHEAD, 1999; 

MADEIRA, 1997).  

 

Sobre a relação do trabalho com o mau desempenho na escola ou com as altas taxas de 

evasão escolar, alguns pesquisadores concluem que tais problemas dependem muito mais de 

fatores relacionados à qualidade da educação e à capacidade da escola em responder às 

demandas específicas das crianças e adolescentes trabalhadores do que ao próprio trabalho 

(PAPARELLI, 2004; ROSEMBERG e FREITAS, 1999; MADEIRA, 1997; WOODHEAD, 

1999). 

 

3.1.3. A perspectiva da responsabilidade social 

 

Essa perspectiva considera o “problema” TIJ à luz da iniquidade social, das relações 

de dominação e da “deterioração” de valores morais. Sua preocupação central é com a 

exclusão de grupos em desvantagem na participação das oportunidades e dos benefícios 

disponibilizados pela sociedade (MYERS, 2001).  
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Myers identifica pelo menos duas vertentes na perspectiva da responsabilidade social. 

A primeira origina-se de organizações da sociedade civil e de grupos políticos ou religiosos 

que enfatizam os direitos e os valores democráticos.  Essa vertente tem início no século XIX, 

na Europa, mas está muito associada a movimentos dos países em desenvolvimento, por 

exemplo, aqueles ligados à Teologia da Libertação, na América Latina. A segunda vertente é 

mais comum entre acadêmicos e agências de desenvolvimento e se associa à recente moda do 

conceito de “capital social”. Trata-se de uma noção que aparece primeiro na Europa e na 

América do Norte e que enfatiza o papel das estruturas informais da sociedade, valorizando as 

organizações da sociedade civil para o alcance do desenvolvimento econômico e social. 

 

Nas duas vertentes, o TIJ é definido como um trabalho que explora, aliena e impede a 

criança de ter acesso aos mecanismos instituídos de proteção social. Ele é visto como 

resultado da negligência governamental em relação aos pobres, do egoísmo das elites, da falta 

de solidariedade entre a classe trabalhadora e da ausência de suporte familiar adequado. No 

entanto, para os defensores dessa corrente, o fato de crianças e adolescentes trabalharem é 

menos preocupante do que o processo de exclusão e discriminação que os separa dos serviços 

essenciais da sociedade. Nesse ponto de vista, um trabalho de período reduzido, que não 

atrapalhe sua educação, poderia ser aceitável (MYERS, 2001). 

 

De acordo com essa perspectiva, a solução para o problema da exploração do trabalho 

de crianças está menos na redução da pobreza do que na articulação e mobilização da 

sociedade, visando, por exemplo, ao fortalecimento das famílias, à melhoria de serviços 
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básicos, à organização das crianças trabalhadoras para defenderem seus próprios interesses e 

ao monitoramento dos locais de trabalho pela comunidade (MYERS, 2001). É essa 

perspectiva que dá origem, na América Latina, à educação de rua e a outros tipos de educação 

não formal. 

 

Uma crítica dirigida a essa corrente de pensamento se refere às intervenções propostas. 

Para Myers (2001), é difícil pensar em uma intervenção prática contra problemas tão amplos 

como a dominação da elite e a discriminação dos pobres, identificadas como as responsáveis 

pelo trabalho infanto-juvenil. 

 

3.1.4. Perspectiva centrada na criança 

 

A perspectiva centrada na criança é a adotada nas pesquisas do NEGRI e nesta 

dissertação. Ela tem como preocupação central a ênfase nos interesses de crianças e 

adolescentes. O pressuposto, aqui, em oposição à perspectiva do mercado de trabalho, é que 

os interesses de adultos e crianças nem sempre coincidem e que, sendo as relações de idade 

um dos eixos de dominação da sociedade contemporânea, diminuir desigualdades requer 

privilegiar os que historicamente têm tido pouca voz e pouco poder. 

 

 

A corrente centrada na criança não adota a defesa incondicional do TI. Sua crítica 
fundamental é de que as campanhas pela erradicação do TI e sustentação a ações 
concretas se amparam em razões simplificadoras, generalizantes e mesmo 
estigmatizantes de crianças, adolescentes e seus familiares. Nesse sentido, 
propostas globais, do tipo “terra arrasada” sobre valores e diversidade cultural, 
provocam efeitos deletérios (FREITAS, 2004, p.86). 
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Myers (2001) considera que o artigo 3º da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança (CDC) é o “coração” dessa perspectiva. Conforme o artigo:  

 

 
Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou 
privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 
legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança 
(UNICEF, 1990, art. 3º).  

 

 

Esse artigo traz para o debate sobre TIJ a posição, até então não-familiar, de que 

qualquer intervenção deve beneficiar as crianças, antes de beneficiar os adultos (MYERS, 

1999). Assim, a CDC não enfatiza a redução da atividade econômica da criança e do 

adolescente; ela se preocupa com estratégias que os protejam de situações prejudiciais, um 

objetivo consideravelmente diferente (MYERS, 1999). Essa orientação é também expressa no 

artigo 32, que trata do direito de a criança ser protegida de qualquer trabalho nocivo. 

 

Myers (1999) identifica como defensores dessa perspectiva algumas organizações de 

defesa dos direitos das crianças, parte de funcionários do UNICEF, algumas organizações 

internacionais como a Save the Children, algumas ONGs locais e organizações de crianças e 

adolescentes trabalhadores. Além disso, segundo ele, tem crescido a influência dessa 

perspectiva na academia. 

 

Contrastando com a ideia de criança e adolescente como passivos, vítima ou como 

mero produto de sua cultura, nessa perspectiva, eles são vistos como resilientes e vulneráveis, 

capazes e inexperientes, caracterizados por conhecimento e por ignorância, portadores de uma 



 

 

94 

variedade de saberes e de necessidades de aprendizagens, como agentes ativos e passivos do 

seu próprio desenvolvimento (MYERS, 2001). Uma visão coerente, portanto, com as 

concepções dos “novos estudos sobre a infância”. E, assim como o paradigma emergente nos 

estudos da infância, esta perspectiva se preocupa em dar espaço para a voz de crianças e 

adolescentes, considerando os significados que atribuem ao trabalho em suas vidas.  

 

Woodhead (1999), depois de ouvir 300 crianças e adolescentes trabalhadores, com 

idades entre 10 e 14 anos, em seis diferentes países, conclui que tais efeitos podem ser muito 

variáveis, assim como é o investimento pessoal de crianças e adolescentes em relação aos seus 

trabalhos, de acordo com o contexto e a cultura.  

 

Segundo Woodhead (1999), ouvir o ponto de vista das crianças trabalhadoras oferece 

um antídoto para os discursos universalistas sobre normalidade, saúde e desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, não há algo inerente ao TIJ que o faça ser positiva ou negativamente 

avaliado. A preocupação é com condições de trabalho que violem os direitos da criança e do 

adolescente e ameacem seu bem-estar e seu desenvolvimento. Além disso, há preocupação 

com o não reconhecimento de direitos extensivos aos demais trabalhadores. 

 

Myers (2001) aponta, também, que essa corrente traz avanços para o debate sobre o 

TIJ que tende a ficar concentrado em situações “abstratas” como o mercado de trabalho, a 

pobreza e a injustiça social e a negligenciar o que realmente acontece com as crianças. 
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 O Quadro 1 apresenta uma síntese das quatro perspectivas, elaborada a partir de Myers 

(2001). 

QUADRO 1: Síntese das perspectivas que participam do debate sobre TIJ 

 Perspectiva do 

mercado de 

trabalho 

Perspectiva do capital 

humano 

Perspectiva da 

responsabilidade 

social 

Perspectiva centrada 

na criança 

Fatores 
enfatizados 
 

Econômicos 
 

Econômicos Sociais e culturais Sociais e culturais 

Tese central O TIJ impacta 
negativamente no 
mercado de 
trabalho adulto e a 
infância deve ser 
um período livre do 
trabalho. 

O TIJ é produto e produtor 
do subdesenvolvimento. 
 
 

O problema do TIJ é 
explorar, alienar e 
oprimir crianças das 
classes menos 
favorecidas, 
constituindo-se em 
obstáculo para o 
acesso aos 
mecanismos sociais 
de proteção.   

Há grande diversidade 
de trabalhos exercidos 
por crianças e 
adolescentes, de 
contextos em que se 
situam e de sentidos 
atribuídos pelas 
crianças aos seus 
trabalhos. O TIJ não é 
um mal em si. 

Concepção de 
infância 

Período que deve 
ser livre do 
trabalho.  
Criança é vista 
como 
essencialmente 
inocente, incapaz 
de reconhecer o 
que é melhor para 
si. 
O que é melhor 
para os adultos 
provavelmente 
também é para as 
crianças. 

Etapa de preparação para 
a vida adulta. 
Criança vista como tendo 
o potencial, que precisa 
ser protegido e 
desenvolvido, de tornar-se 
um adulto produtivo. 

Criança como produto 
e como projeto social. 
 
 

A criança e o 
adolescente são vistos 
como resilientes e 
vulneráveis, capazes e 
inexperientes, como 
agentes ativos e 
passivos do seu 
próprio 
desenvolvimento. 
 

Principais 
representantes 

OIT e governos em 
geral 

Banco Mundial, PNUD, 
ministérios de 
planejamento e 
desenvolvimento 
econômico, várias 
associações trabalhistas, 
muitos economistas e 
educadores. 

Movimentos sociais 
de países em 
desenvolvimento, por 
exemplo, aqueles 
ligados à Teologia da 
Libertação, na 
América Latina. 
Associa-se também a 
setores da academia e 
a agências de 
desenvolvimento. 

Parte do UNICEF, 
organizações 
internacionais como a 
Save the Children e 
ONGs nacionais de 
defesa dos direitos das 
crianças. Além de 
organizações de 
crianças trabalhadoras. 
Influência crescente na 
academia. 

Legislação 
relacionada 

Tratado de 
Versalhes e 
Convenções sobre 
a idade mínima 

  Convenção 
Internacional sobre os 
direitos da criança 
(CDC) 
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3.2. Trabalho infanto-juvenil como problema social brasileiro 

 

3.2.1. A conceituação de trabalho pelo IBGE e o IPEC: dois marcos fundamentais 

 

É indubitável que a participação de crianças e adolescentes no mercado de trabalho 

passou a se configurar como um problema social brasileiro a partir do início dos anos 1990, 

tendo dois marcos fundamentais: a alteração da conceituação de trabalho introduzida na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) pelo IBGE e o lançamento do IPEC 

(Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil) pela OIT (ver Quadro 2).  

 

QUADRO 2: Linha do tempo relacionada ao TIJ 

1988: Constituição Federal. 

1990: Promulgação do ECA e ratificação da CDC. 

1992: Lançamento do IPEC, pela OIT; mudança da conceituação de trabalho/ocupação na PNAD 1992. 

1993: Investigação do MPT sobre as carvoarias em Mato Grosso do Sul. 

1994: Criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI). 

1995: Criação do Programa Empresa Amiga da Criança, pela Fundação Abrinq. 

1996: Criação do PETI; assinatura dos Pactos do setor calçadista de Franca, do setor citricultor de Araraquara e 

do setor sucroalcooleiro de São Paulo. 

1997: Assinatura dos Pactos do setor sucroalcooleiro de Goiás e de Pernambuco. 

1998: Marcha Global Contra o Trabalho Infantil, Genebra; assinatura dos Pactos do setor fumageiro, do setor 

sucroalcooleiro de Mato Grosso do Sul; promulgação da Emenda Constitucional nº. 20, que altera a idade 

mínima para o trabalho de 14 para 16 anos e na condição de aprendiz, de 12 para 14 anos. 

1999: Assinatura dos Pactos do setor sucroalcooleiro de Minas Gerais e do Paraná. 

2000: Ratificação da Convenção nº. 182, da OIT; promulgação da Lei de Aprendizagem (nº. 10 097).  

2001: Publicação da Portaria nº. 20 do Ministério do Trabalho e Emprego, sobre atividades perigosas e 

insalubres para menores de 18 anos; ratificação da Convenção nº. 138, da OIT; entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº. 20. 

2002: Criação da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), pelo Governo Federal. 

2004: Caravana Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil. 

2006: Integração do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ao Programa Bolsa Família. 
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Iniciamos pelo conceito de ocupação adotado na PNAD a partir de 1992. Alguns 

textos publicados e referentes aos anos 1980 (RIBEIRO, 1988) destacaram as deficiências da 

PNAD para caracterizar o “trabalho do menor”. Considerava-se que a definição de PEA 

(população economicamente ativa), que estabelecia como limite inferior a idade de 10 anos, 

deixava de incluir crianças menores que trabalhavam. Além disso, o conceito de trabalho da 

PNAD, que prescrevia “certo grau de intensidade” – 15 horas semanais, pelo menos – “e sua 

ocorrência em período restrito de tempo” – a semana de referência – deixava de apreender 

“com exatidão” o trabalho de crianças e adolescentes, pois, “tais atividades se caracterizam 

por sua intermitência, pela ausência de vínculos de emprego e pela flexibilidade quanto aos 

tipos de serviços e tarefas realizados” (RIBEIRO, 1988, p. 47). 

 

 Críticas à conceituação de trabalho também vinham sendo produzidas na OIT, que, a 

partir da realização da 13ª Conferência Internacional sobre Estatísticas do Trabalho, em 1982, 

passou a sugerir alterações na sistemática de coleta de dados. A OIT recomendava que a 

produção de bens para o autoconsumo fosse considerada como trabalho e “a noção de ‘algum 

trabalho’, definida como ‘uma hora de trabalho pelo menos’, para inclusão na PEA” (DEL 

GROSSI e SILVA, 2002, p. 12). Estas sugestões foram incorporadas por uma equipe técnica 

do Departamento de Emprego e Rendimento do IBGE, posteriormente discutidas na III 

Conferência Nacional de Estatística de 1989 e, finalmente, incorporadas na PNAD 1992 

(DEL GROSSI e SILVA, 2002). Assim, se teria um sistema nacional de estatísticas do 

trabalho comparáveis com as estatísticas internacionais. 
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 Outro motivo que pode ser atribuído a estas alterações na conceituação de trabalho é o 

levantado por Schneider (2005)  

 

 

Há vários motivos que explicam esta mudança. O primeiro, pode estar relacionado às 
estatísticas sobre emprego e ocupação, produzidas pelo IBGE. Como se trata da 
instituição oficial do Estado, a mudança conceitual de 1992 pode ter sido introduzida 
(mesmo que não haja uma declaração formal a este respeito) como atenuante para os 
indicadores sobre o número crescente de desempregados no Brasil. Como se sabem, 
foi na década de 1990 que o desemprego alcançou cifras verdadeiramente 
impressionantes no País (p. 20).  

 

 

Fato é que, a partir de 1992, a PNAD ampliou o período de tempo usado como 

referência e o tipo de atividade abarcado por sua conceituação de pessoa ocupada para captar 

trabalhadores envolvidos em atividades econômicas que, até então, não eram quantificados. 

Na atual conceituação, considera-se trabalho: 

 

 

a) Ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, 
alimentação, roupas, etc.) na produção de bens e serviços; 
b) Ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, 
etc.) no serviço doméstico; 
c) Ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, desenvolvida durante 
pelo menos uma hora na semana: 

- em ajuda a membro da unidade domiciliar que tivesse trabalho como: 
empregado na produção de bens primários (que compreende as atividades da 
agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça, pesca e 
piscicultura), conta-própria ou empregador; 
- em ajuda à instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo; ou 
- como aprendiz ou estagiário; e 

d) Ocupação desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana: 
- na produção de bens, do ramo que compreende as atividades da agricultura, 
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à própria 
alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar; ou  
- na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias 
(exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o próprio uso de pelo 
menos um membro da unidade domiciliar (Notas Técnicas, IBGE, 2007, grifos 
nossos). 
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Tal conceituação, bastante ampla, permite considerar uma pessoa ocupada, isto é, 

economicamente ativa, se ela tiver trabalhado por “pelo menos uma hora na semana” mesmo 

que “este trabalho seja em atividades para o próprio consumo de membros da família ou na 

construção de edificações para uso próprio” (SCHNEIDER, 2005, p. 20). Como lembram Del 

Grossi e Silva (2002),  

 

 

[...] as novas PNADs deixam claro que devem ser incluídas entre os ocupados 
aquelas pessoas que se dedicaram uma hora ou mais, na semana de referência, 
apenas à produção para o consumo próprio, exemplificando com donas-de-casa e 
estudantes que cuidam das galinhas e da horta doméstica nas horas vagas e até 
mesmo com um aposentado que se dedicou apenas uma hora na semana à pesca para 
seu próprio sustento. (DEL GROSSI e SILVA, 2002, p.11) 

 

 

Tal conceituação de trabalho acarretou incremento formidável na taxa de atividade de 

crianças e adolescentes, sustentando, de certa forma, a construção do problema social TIJ: 

“[...] é evidente que a utilização de um conceito tão amplo de trabalho e ocupação acaba 

captando quase tudo o que uma pessoa estiver realizando durante uma semana em seu 

domicílio” (SCHNEIDER, 2005, p. 20), especialmente em meio rural, onde os limites entre 

ocupação e afazeres domésticos são tênues. Assim, foram as ocupações ligadas à agricultura 

as que mais cresceram nos números das PNADs posteriores a 1992. 

 

Tal conceituação de ocupação acarreta também um alto índice de ocupação não-

agrícola para as crianças menores (de 5 a 13 anos), conforme a PNAD 2006 (Tabela 1).   
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TABELA 1: Distribuição das pessoas de 5 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 

Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a atividade do trabalho principal (2006) 

Distribuição das pessoas de 5 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 
de referência (%) 

Grandes  
Regiões 

Grupos de idade 
e atividade do 

trabalho 
principal 

 
Brasil 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Total 100 100 100 100 100 100 
Agrícola 19,5 22,8 34,0 9,7 21,3 16,5 

Não- agrícola 80,5 77,2 66,0 90,3 78,7 83,5 
5 a 13 anos 100 100 100 100 100 100 

Agrícola 62,6 59,6 69,0 43,7 69,1 52,4 
Não- agrícola 37,4 40,4 31,0 56,3 30,9 47,6 
14 a 17 anos 100 100 100 100 100 100 

Agrícola 33,4 37,4 51,3 16,6 31,8 20,4 
Não- agrícola 66,6 62,6 48,7 83,4 68,2 79,6 

Fonte: PNAD 2006 (IBGE, 2007). 

 

Na faixa de idade dos 5 aos 13 anos a atividade agrícola envolve, portanto, a maior 

parte da população ocupada considerando essa atual conceituação de trabalho (62,6%). 

Alguns pesquisadores chamam atenção para a necessidade de tratar o trabalho infanto-juvenil 

agrícola de forma distinta dos demais ramos de atividades, no que diz respeito à quantificação 

do número de trabalhadores nas pesquisas e no que se refere à interpretação do significado do 

trabalho na agricultura familiar (SCHNEIDER, 2005; DEL GROSSI e SILVA, 2002). 

 

 

[...] considera-se que o conceito de trabalho do IBGE, que informa os levantamentos 
de dados das PNADs, deve ser relativizado quando se refere às situações em que o 
trabalho é exercido com a finalidade da produção para o autoconsumo, a 
autoconstrução e o exercício de atividades não-remuneradas no próprio domicílio. 
Na agricultura familiar há uma grande quantidade de tarefas e atividades que não 
resultam em remuneração mas são absolutamente  fundamentais para garantir a 
reprodução econômica, social e cultural da família (SCHNEIDER, 2005, p. 21). 
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 Schneider (2005) lembra que, nas unidades de agricultores familiares, é comum 

crianças e adolescentes cuidarem de pequenos animais, da horta ou mesmo auxiliarem nas 

colheitas e, partindo da atual conceituação de trabalho do IBGE, estes casos são considerados 

“trabalho infantil”. Para Schwartzman e Schwartzman (2004), “[...] o trabalho infantil nas 

zonas rurais tem menos a ver com exploração do que com tradições familiares, ou a ausência 

ou precariedade das escolas” (p. 41). 

 

 Outro importante apontamento é feito por Del Grossi e Silva (2002) quando citam o 

estudo de Ferreira Irmão e Klein (1988), que, embora concordem com a importância do 

conceito de tempo de trabalho para mensurar o aporte produtivo dos trabalhadores na 

agricultura, consideram que a ideia de um tempo mínimo (uma hora nas novas PNADs, por 

exemplo) não seria adequado ao setor, pois pode resultar em distorções, de acordo com o 

período de colheita e as semanas captadas pelas pesquisas.  

 

 Além dos possíveis vieses nas estatísticas sobre a realidade do “trabalho infantil” 

brasileiro decorrentes das especificidades de algumas ocupações, a desatenção em relação às 

diferenças entre as faixas etárias da população considerada ocupada também tem gerado usos 

inadequados dos números das PNADs referentes às crianças e adolescentes trabalhadores.  

 

  A PNAD 2006 estimava que 5 137 000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

estavam ocupados em 2006, ou 11,5% da população brasileira nesta faixa etária (IBGE, 

2007). Desse total, 61,8% têm entre 15 e 17 anos, ou seja, dentre eles se encontram 

adolescentes em idade legal para o trabalho, isto é, aqueles com mais de 16 anos, que já 
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teriam direito a contrato formal de trabalho, não apenas na condição de aprendizes. Apesar 

disso, pesquisadores, organismos multilaterais, órgãos de governos usam, com frequência, a 

taxa 11,5% para representar os “trabalhadores infantis” do Brasil. Conforme Freitas (2004), 

“[...] nem todos os trabalhadores infantis são crianças, nem todas as crianças que trabalham 

são trabalhadores infantis” (p. 61). No mesmo sentido Schwartzman e Schwartzman (2004) 

afirmam: 

 

 

Os números globais sobre trabalho infantil incluem situações onde adolescentes de 
16 e 17 anos estão trabalhando adequadamente (com carteira assinada etc.), além 
dos aprendizes, que também estariam em uma situação que não demanda ações 
corretivas (p. 2). 

 

 

 

TABELA 2: Crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade, por situação de ocupação na semana de 

referência (2006) 

Grupos de idade Percentual entre os ocupados de 5 a 17 anos 

5 a 9 anos 4,6% 

10 a 14 anos 33,6% 

15 a 17 anos 61,8% 

Fonte: PNAD 2006 (IBGE, 2007). 

 
 

Freitas (2004) observa, ainda, que o próprio IBGE  

 

 
curva-se ao discurso dominante e intitula de Trabalho Infantil (IBGE, 2003) o 
suplemento especial da PNAD 2001 que trata da participação de crianças e 
adolescentes no mercado de trabalho, mesmo que os dados sistematizados se 
refiram a crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos (p. 58).  
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Isso significa que, apesar de a literatura brasileira e internacional relacionada ao 

“trabalho infantil” frequentemente considerar que os dados oficiais subestimam a extensão do 

fenômeno (ROSEMBERG e FREITAS, 2002), as imagens de crianças desenvolvendo, por 

exemplo, extenuantes trabalhos em carvoarias veiculadas como se fosse o típico “trabalho 

infantil” por campanhas em defesa da erradicação do “problema”, são acompanhadas de 

números que apenas muito parcialmente podem se relacionar com tal conceito.  

 

Em síntese, 

 

A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma prática que precisa ser 
coibida. No entanto, os números globais apresentados nas estatísticas disponíveis 
cobrem situações muito distintas, que vão das formas mais abjetas de exploração à 
participação limitada ou ocasional de crianças e adolescentes em atividades da 
família que não são necessariamente prejudiciais; elas cobrem tanto situações em 
que o trabalho impede que a criança ou adolescente estudem, quanto situações em 
que ele proporciona uma ocupação para os que, por várias razões, abandonaram a 
escola, o que pode ser uma situação melhor do que a desocupação pura e simples, 
sobretudo para os adolescentes (SCHWARTZMAN e SCHWARTZMAN, 2004, 
p.1). 
 

 

O lançamento do IPEC (Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 

Infantil) pela OIT constitui outro marco na construção da agenda do TIJ como problema 

social.  

 

A OIT, criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial, tem mantido 

representação no Brasil desde 1950 (OIT, 2008), mas é a partir do início dos anos 1990, com 

a criação do IPEC, que ela passou a incidir mais fortemente sobre as ações relacionadas ao 

TIJ no país. O IPEC foi lançado mundialmente em 1992 e é dentro de seu escopo que estão 
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abrigadas as principais estratégias da organização voltadas para o combate e a prevenção do 

trabalho infanto-juvenil.  

 

O Programa estabelece parcerias com o poder público, com organizações patronais e 

da sociedade civil para a atuação em todo o território nacional. Suas estratégias envolvem 

advocacy junto aos governos, “campanhas de conscientização”, de orientação abolicionista, e 

financiamentos de projetos, com recursos oriundos principalmente dos governos alemão e 

norte-americano (OIT, 2009). Além disso, são elaborados estudos sobre TIJ e processados 

dados, por exemplo, os do “Suplemento Especial sobre Trabalho Infantil” da PNAD 2001. 

 

Assim, em conjunto com outros parceiros, a OIT afirma ter contribuído para a 

“retirada de mais de 800 000 crianças do trabalho nesses anos, tornando o Brasil referência 

mundial na redução do número absoluto de crianças exploradas no trabalho formal” (OIT, 

2009). 

 

Tais ações evidenciam a participação das agências multilaterais enquanto atores 

sociais importantes na construção da agenda contemporânea do TIJ como problema social. No 

Brasil, a maior influência, além da OIT, é do UNICEF, assunto do próximo tópico. 

 

3.2.2. Atores, arenas e estratégias 

 

Há quase duas décadas, o TIJ  vem mobilizando a atenção da sociedade brasileira. São 

diversos os atores envolvidos com a temática: agências internacionais; mídia; governos; 
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empresários; sindicatos; organizações não-governamentais; organizações de crianças e 

adolescentes trabalhadores; academia, entre outros. Abordaremos, neste subtópico, um pouco 

da participação de cada um desses atores, suas arenas e estratégias propostas. 

 

Como dito anteriormente, além da OIT, outro organismo multilateral que vem 

desenvolvendo ações relacionadas ao TIJ é o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). O UNICEF, agência da ONU com o mandato de “fazer gestões pela proteção dos 

direitos das crianças, ajudando-as a satisfazer suas necessidades básicas e a expandir suas 

oportunidades de pleno desenvolvimento” (UNICEF, 2008), está no Brasil desde 1950. 

Surgido em 1946, o UNICEF foi criado com a finalidade de amparar crianças vítimas da II 

Guerra e de outros conflitos armados, promovendo campanhas de saúde e educação com 

vistas ao “um pleno desenvolvimento” dessas pessoas (MEDRADO-DANTAS, 2002).  

 

Freitas (2004) e Leandro Andrade (2001) constatam que recomendações do UNICEF e 

da OIT orientam grande parte do discurso da mídia sobre trabalho infanto-juvenil e 

prostituição infantil. Sobre seu poder de influência, o próprio UNICEF, em uma autoavaliação 

institucional de sua atuação no Brasil nos últimos anos, afirma:  

 

 

[...] houve bons resultados na inclusão na agenda social e política do país de alguns 
temas prioritários do UNICEF no Brasil, como a infância no Semiárido, a 
prioridade às crianças no enfrentamento do HIV/Aids, os conceitos e a importância 
do desenvolvimento infantil e o combate ao trabalho infantil e a outras formas de 
exploração (UNICEF, 2006, p. 14). 
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Freitas (2004) verificou em sua análise sobre as matérias do jornal Folha de S. Paulo 

relacionadas ao TIJ que, diferente dos anos 1980, quando o discurso jornalístico se 

apresentava ora favorável, ora desfavorável ao trabalho realizado por crianças e adolescentes, 

nos anos 1990, a abordagem, em geral, é “abolicionista”, marcada pela influência da OIT e do 

UNICEF. Segundo a autora, se, por um lado, é importante para as agências pautar o tema na 

mídia, divulgando a causa humanitária e conquistando adeptos, por outro, para os veículos de 

comunicação, dadas às pressões mercadológicas, esta é uma forma de “ganhar adeptos aos 

chamados humanitários que consumam notícias, que comprem jornais” (FREITAS, 2004, p. 

208). Assim, do ponto de vista dos veículos de comunicação, 

 

 

Os fatos transformaram-se em mercadorias noticiáveis ou não, conforme o 
entendimento das agências de notícias internacionais. O fato social é noticiável e, 
portanto, comercializável quando corresponde ao interesse do mercado consumidor. 
E é nesse contexto que os assuntos ligados às questões humanitárias e à infância se 
transformam em um filão a ser explorado (FREITAS, 2004, p. 205 - 206). 

 

 

 É neste contexto e com estas influências que, conforme apreendido pela autora, duas 

posições sobrepõem-se na tematização do TIJ pelo discurso jornalístico:  

 

 
a visão abolicionista sobre o TIJ descuida dos diversos matizes das razões que 
podem levar crianças e adolescentes a trabalharem e das soluções para impedir a 
exploração desse segmento etário; a visão adulta desconsidera o colorido que pode 
ter para crianças e adolescentes a decisão sobre assuntos pertinentes às suas vidas. 
Portanto, a visão abolicionista adulta, presente na interpretação do TIJ, subjuga em 
seu discurso os segmentos desfavorecidos, que não são consumidores de jornal e 
tão pouco depoentes privilegiados da notícia de que são o foco. (FREITAS, 2004, 
p. 209 - 210) 
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Além da influência exercida junto à mídia, o UNICEF dissemina suas concepções e 

propostas por meio de programas de cooperação com duração de quatro anos cada e por meio 

de estabelecimento de parcerias. Sobre tais parcerias, vale observar que, assim como apontado 

em levantamento feito por essa agência, associar-se ao UNICEF agrega valor ao trabalho das 

organizações sociais e facilita, até mesmo, a captação de apoio e recursos de outras fontes 

(UNICEF, 2006). 

 

No tocante ao TIJ, tanto a OIT quanto o UNICEF consideram-no um “problema 

social” a ser enfrentado, apesar de não adotarem, em sua integralidade, uma postura 

abolicionista.  

 

Com estímulo e apoio das multilaterais e das mídias, gradativamente, durante os anos 

1990 e 2000, o Governo foi assumindo cada vez mais, a óptica de que o TIJ constitui um 

problema social a ser enfrentado, se não, erradicado. Hoje, estão envolvidos com essa 

temática: o Governo Federal, representado por, pelo menos, 14 ministérios; os governos 

estaduais e municipais; os conselhos e foruns nacionais, estaduais e municipais de direitos das 

crianças e dos adolescentes; os Conselhos Tutelares; o Ministério Público do Trabalho; a 

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI); o Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).  

 

A principal instância deliberativa sobre políticas voltadas ao TIJ é a Comissão 

Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), instituída em setembro de 2002 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Entre suas atribuições estão a elaboração de 
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propostas para a regulamentação e monitoramento da aplicação das Convenções 138 e 182 da 

OIT e a elaboração e a coordenação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente. 

 

A CONAETI tem uma composição interministerial, incluindo representações do MTE, 

do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, do Ministério do Desenvolvimento 

Social e do Combate à Fome, do Ministério dos Esportes, do Ministério do Turismo, do 

Ministério da Previdência, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Cultura, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos e da Secretaria Nacional Antidrogas, além de representantes do FNPETI, do 

Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CONANDA), do segmento 

dos trabalhadores e dos empregadores (BRASIL/MTE, 2002). A CONAETI conta ainda com 

a participação da OIT e do UNICEF como colaboradores permanentes. 

 

Outra arena importante para a pauta do TIJ é o FNPETI (Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil), que foi criado em 1994, com o apoio técnico e 

financeiro do UNICEF e da OIT. Ele tem como objetivo “viabilizar um espaço de articulação 

e mobilização dos atores sociais institucionais relacionados com políticas e programas 

destinados a prevenir e erradicar o trabalho infantil no país” (BRASIL, MDS/GERÊNCIA 

DO PETI, 2004, p. 9). Sua composição é quadripartite, contando com representantes do 

Governo Federal, dos trabalhadores, empregadores e entidades da sociedade civil. 
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Atualmente, 73 entidades compõem o Fórum, entre elas: o Governo Federal, OIT, UNICEF, 

organizações de trabalhadores, organizações de empresários, Foruns Estaduais de Erradicação 

do Trabalho Infantil, Procuradoria Geral da República, Ministério Público, CONANDA, 

Fórum Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (FNDCA) e ONGs. As 

diretrizes propostas pelo FNPETI passam depois pela aprovação do CONANDA. 

 

As ações desenvolvidas por esses atores em relação ao TIJ adotam três tipos de 

estratégias (SILVEIRA et al., 2000): estratégias dirigidas a um público amplo e heterogêneo, 

como as campanhas e as mobilizações; estratégias que se direcionam especialmente para a 

restrição da demanda de “trabalho infantil”, como as fiscalizações e denúncias ou incentivos e 

prêmios para, por exemplo, empresas que não contratem crianças e nem fornecedores que as 

contratem; e estratégias referentes à oferta de TIJ, que incluiriam incremento da renda 

familiar, melhoria da educação básica e oferecimento de oportunidades educacionais, 

culturais ou de lazer no contra-turno escolar.  

 

Algumas organizações têm se destacado com a implementação de iniciativas mais 

próximas do primeiro e do segundo tipo de estratégias. Entre essas iniciativas estão a Marcha 

Global Contra o Trabalho Infantil; a Agência de Notícia dos Direitos da Infância (ANDI) e a 

Fundação Abrinq, com o Prêmio Jornalista Amigo da Criança; o Fórum Nacional Lixo e 

Cidadania, com a campanha “Criança no Lixo Nunca Mais”; o Movimento de Ação 

Comunitária (MOC), com a capacitação de agentes sociais; a Fundação Abrinq, com o 

Programa Empresa Amiga da Criança; o Instituto Pró-Criança com o selo Pró-Criança para o 
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segmento empresarial; e, além destas organizações da sociedade civil, as Delegacias 

Regionais do Trabalho, com suas fiscalizações.  

 

No terceiro tipo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) pode ser 

considerado a principal estratégia brasileira. Ele foi criado, em 1996, no âmbito do Ministério 

da Previdência e Assistência Social, atual Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), e conta com a cooperação técnica do MTE, em conjunto com os Conselhos 

Tutelares, entidades sindicais e Ministério Público do Trabalho (MPT), para a fiscalização do 

TIJ e supervisão da jornada ampliada. O mapeamento dos “focos” do TIJ também é de 

responsabilidade do MPT. 

 

Durante a entrevista já mencionada, Sutton15, mostrando a importância do FNPETI e a 

influência do UNICEF e da OIT na origem do PETI, afirma: 

 

 

O UNICEF e a OIT apoiaram, em 1994, o Fórum, que foi fundado e esse tem sido 
um espaço muito importante de discussão, de articulação. E também de 
experimentação. Pegando Mato Grosso do Sul como exemplo mais gritante, o 
Fórum desceu e se tentou trazer, desenvolver uma política que envolve os níveis 
federal, estadual, municipal, e também os setores: educação, saúde, assistência e 
trabalho. E, aí, nasce o Programa de Atenção Integrada, o PAI, que usou a 
metodologia do UNICEF de análise rápida, de mapear os problemas e fazer um 
planejamento participativo, com os diferentes setores. [...] Aí, começou a história 
da Bolsa-Cidadã, que era dar uma bolsa para a família para a criança estudar... 

 

 

Era o começo do PETI. Sutton continua: 

 

 

                                                 
15 Para ter acesso à entrevista com Allison Sutton na íntegra, ver Apêndice 1. 
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E essas bolsas foram financiadas pelo UNICEF. Com o dinheiro do Comitê Alemão 
do UNICEF, a gente financiava as bolsas. Se percebeu que era um modelo 
interessante e, depois, se experimentou em Franca, Belo Horizonte, e, na fase piloto 
do PETI, foi para cana-de-açúcar e para o sisal da Bahia. [...] Mas depois o 
Governo Federal assumiu como uma política e foi aumentando a escala.  

 

 

O PETI caracteriza-se por uma concepção de gestão intersetorial e intergovernamental, 

articulando diferentes órgãos nas três esferas do governo e envolvendo, em todas as etapas, a 

participação da sociedade civil por meio de conselhos e das comissões e foruns de prevenção 

e erradicação do “trabalho infantil” (BRASIL/MDS, 2004). De acordo com suas diretrizes, “o 

programa é destinado, prioritariamente, às famílias com renda per capita de até ½ salário 

mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em atividades consideradas 

perigosas, insalubres, penosas ou degradantes” (SILVEIRA et al., 2000). Para tanto, utiliza a 

classificação das “piores formas de trabalho infantil”, da Convenção 182, da OIT, como 

critério de inserção no programa. O PETI possui três eixos de atuação: concessão de bolsas, 

oferecimento de jornada escolar ampliada e trabalho junto às famílias. 

 

A Bolsa Criança Cidadã é concedida no valor de 25 reais por mês para cada criança 

que deixe de trabalhar para frequentar a jornada escolar ampliada na área rural e de 40 reais 

por criança na área urbana (MDS, 2008). Estes valores referem-se ao repasse para as famílias 

com renda per capta mensal superior a 120 reais, pois as demais podem ser beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF) e, desde 2006, o PETI foi integrado a este programa. A partir 

de então, quando a família da criança atende aos seus critérios, ela passa a receber a Bolsa 

Família, e não mais a Bolsa Criança Cidadã, tendo que cumprir as condicionalidades do PETI 

(crianças não trabalharem, frequentarem a escola regular e a jornada ampliada) como 
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contrapartida (FNPETI, 2007; MDS, 2008). O valor do repasse pode, nesses casos, chegar a 

107 reais, dependendo da renda familiar e do número de crianças e adolescentes até 16 anos 

que deixarem o trabalho (MDS, 2008).   

 

A jornada ampliada se caracteriza por atividades socioeducativas fora da carga horária 

da escola regular e é oferecida às crianças e adolescentes pelos municípios, na própria escola 

ou em outra instituição. Para tanto, o Governo Federal repassa aos municípios 20 reais por 

mês por criança ou adolescente (BRASIL/MDS, 2004; MDS, 2008).  As famílias das crianças 

devem participar de programas socioeducativos e de programas e projetos voltados para a 

geração de emprego e renda. 

 

Todas essas iniciativas evidenciam a importância que o país vem dando ao tema TIJ.  

Porém, neste conjunto de ações, observamos: uma participação relativamente modesta e 

defasada da academia16 e a ausência de discursos e práticas referentes ao protagonismo de 

crianças e adolescentes no que diz respeito às suas posições frente ao trabalho.  

 

Em relação à mobilização de crianças e adolescentes trabalhadores, em cenário 

internacional, especialmente no Hemisfério Sul, diversas organizações têm sido por eles 

lideradas tendo como objetivo reivindicar seus direitos ao trabalho, ao pagamento justo e à 

organização sindical. Essas organizações começaram a surgir nos anos 1980, mas foi nos anos 

1990 que passaram a se articular internacionalmente por meio de encontros com 

representações regionais e internacionais (LIEBEL, 2002). Conforme afirma a Declaração de 

                                                 
16 Trataremos, mais adiante, da produção acadêmica sobre TIJ. 
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Crianças e Adolescentes Trabalhadores aprovada em Madagascar, em 1996, elas defendem o 

“direito a trabalhar livremente, sem ser perseguido ou convertido em vítima da violência”. 

 

Além disso, alguns movimentos de crianças e adolescentes trabalhadores afirmam que 

ações pela erradicação do “trabalho infantil”, na prática, têm significado piora em suas 

condições de vida, por conta, em grande parte, da ausência de proteção legal por condições 

dignas de trabalho (ORGANIZACIÓN DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

TRABAJADORES, 2006). 

 

3.2.3. Marco jurídico brasileiro sobre trabalho de crianças e adolescentes 

 

Do ponto de vista jurídico, a normatização brasileira sobre TIJ se dá a partir da 

Constituição Federal, de 1988, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças 

(CDC), de 1989, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1942, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, e das convenções nº. 138, de 1973, e nº.182, de 

1999, da OIT. 

 

Um aspecto de atenção da legislação para com o trabalho de crianças e adolescentes 

tem sido a delimitação da idade legal para ingresso no mercado de trabalho. A idade mínima 

legal variou no transcorrer do século XX: 12 anos no Código de Menores de 1927 e na 

Constituição Federal de 1967; e 14 anos na Constituição Federal de 1934 e de 1988 e na CLT 

de 1943. 
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Em 2001, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de 

dezembro de 1998, houve uma nova alteração da idade legal para o início do trabalho, para 16 

anos, exceto na condição de aprendiz, para a qual a idade mínima estabelecida foi 14 anos. 

Além disso, até os 18 anos, a Carta Magna proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou 

degradante. 

 

 O ECA, lei ordinária que regulamenta o estabelecido na Constituição Federal em 

relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, tal como a Constituição de 1988, proibiu, 

em 1990, qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a 

partir dos 14 anos (art. 60), normatizada como condição em que as exigências pedagógicas 

relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto 

produtivo (art. 68, parágrafo 1º.). Com a Emenda Constitucional nº. 20, o ECA, em 2001, 

também sofreu alterações. 

 

A CLT, elaborada em 1943, antes, portanto, da Constituição Federal e do ECA, 

permitia o trabalho para maiores de 14 anos. Em seu texto atual, alterado em 2000, ela 

também estabelece que crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem trabalhar, 

exceto na condição de aprendizes, e que os menores de 18 anos devem ser protegidos da 

atividade laboral insalubre ou perigosa. Consta, também, nessa legislação que o empregador 

deverá garantir uma carga horária que não prejudique a frequência escolar para os 

adolescentes em idade legal para o trabalho. 
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 A CDC, elaborada pela ONU em 1989 e ratificada pelo Brasil em 1990, reconhece “o 

direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de 

qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo 

para a sua saúde e para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social” 

(UNICEF, 1990, art. 32, parágrafo 1º.). Por essa convenção, não é, portanto, proibido para 

crianças e adolescentes o trabalho em si. A preocupação é em relação ao trabalho nocivo. 

 

A Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1973, 

ratificada pelo Brasil em 2001, normatiza que: 

 

 

Todo país-membro [...] compromete-se a seguir uma política nacional que assegure 
a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente, a idade mínima de 
admissão a emprego ou trabalho em um nível adequado ao pleno desenvolvimento 
físico e mental do jovem (art. 1º.). 
 

 

A idade mínima [...] não será inferior à idade de conclusão da escolaridade 
compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos (3º. parágrafo do 
art. 2º.). 

 

 

  Esta convenção se funda, portanto, na ideia de que crianças não podem se envolver 

em trabalho ou emprego de nenhum tipo até certa idade, em geral definida como a idade em 

que a educação compulsória termina, já que a sua perspectiva é de que trabalho e educação 

são mutuamente excludentes na vida de crianças (WHITE, 1999). No Brasil, no entanto, há 

um hiato entre a idade correspondente ao fim do ensino obrigatório (14 anos) e a idade em 

que o trabalho formal é permitido (16 anos).  
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Antes de apresentar a Convenção 182, vale observar que, segundo esta convenção – a 

138 –, o trabalho artístico desenvolvido por crianças e adolescentes pode ser excluído da regra 

de proibição geral do TIJ. Ele é permitido mediante autorização judicial. Esta tem sido 

também a interpretação dominante no Ministério Público do Trabalho sobre a legislação 

brasileira (CONAETI, 2008), mas a questão está longe de ser consensual.   De acordo com a 

Convenção 138, para que o tratamento diferencial fosse validado, o Brasil deveria ter 

registrado a exceção à regra de proibição do TIJ no relatório do primeiro ano da aplicação da 

convenção e, então, deveria ter procedido a necessária regulamentação, o que não ocorreu 

(CONAETI, 2008).  

 

Pela Constituição Federal, TIJ artístico é proibido. No ECA e na CLT, há abertura 

para interpretações.  Como dito anteriormente, o estatuto proíbe todo tipo de trabalho a 

menores de 14 anos de idade e a partir desta idade admite apenas na condição de aprendiz. No 

entanto, quando dispõe sobre as atribuições do juiz, o ECA aceita, mediante sua autorização, a 

participação de crianças e adolescentes em “espetáculos públicos e seus ensaios” ou “em 

certames de beleza” (artigo 149, II, a e b). O mesmo entendimento pode ser encontrado 

também na CLT. 

 

Segundo Oliva (2006),  

 

 

O ideal, no entanto, seria que, para solucionar o impasse, conforme sugerido por 
Erotilde Minharro (2003, p. 64), houvesse alteração constitucional para, “seguindo 
o exemplo da Convenção nº. 138 e da Diretiva nº. 33/94 da União Européia, 
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acrescentar que não se sujeitam à limitação da idade as atividades artísticas, 
esportivas e afins” (p. 3). 

 

 

 Na prática, tem havido um alto número de autorizações judiciais e muitos projetos de 

lei em trâmite no Congresso envolvem a regulamentação do trabalho infanto-juvenil artístico 

(CONAETI, 2008). Mas, há muito o que se discutir. A CONAETI, por exemplo, que é 

encarregada de propor adequações na legislação nacional de forma a torná-la coerente com as 

convenções 138 e 182 da OIT, ainda não tem posição definida, nem sobre o trabalho artístico 

de crianças e adolescentes e nem sobre o esportivo (CONAETI, 2008).  

 

A Convenção 182 da OIT de 1999, afirma, em seu preâmbulo, que “o trabalho infantil 

é em grande parte causado pela pobreza e que a solução no longo prazo está no crescimento 

econômico sustentado conducente ao progresso social, em particular à mitigação da pobreza e 

à educação universal”. No artigo 3º, define como piores formas de “trabalho infantil”: 

 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a 

venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de servo, e o 

trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos 

armados; 

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 

produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades 

ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos 

nos tratados internacionais pertinentes; e 



 

 

118 

d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é 

suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. 

 

 Assim como a CDC, essa convenção tem seu foco centrado no trabalho nocivo para a 

criança e o adolescente e não na interdição geral do trabalho para essa faixa etária. Ela 

representa “reconhecimento formal e incorporação do princípio de que é possível e útil fazer 

diferenciações entre formas de trabalhos exercidos por crianças mais ou menos ‘intoleráveis’ 

ou ‘extremas’ [...]” (WHITE, 1999, p. 139). Por esse motivo, a Convenção 182 é criticada por 

alguns defensores da erradicação do “trabalho infantil”. A OIT rebate as críticas reafirmando 

as prerrogativas da Convenção 138 sobre a idade mínima e acrescentando apenas como ênfase 

a proteção das crianças e adolescentes contra o trabalho nocivo (ANDRADE, L., 2004). 

Ainda assim, conforme afirma White (1999), 

 

 

ainda que a velha ‘abolicionista’ convenção 138 nunca seja abandonada (como 
enfatizam documentos e diretrizes oficiais), a nova convenção potencialmente pode 
promover uma maior flexibilidade, diferenciação e um enfoque mais amigável ao 
emprego de crianças do que a interpretação mais excludente da Convenção 138. No 
mínimo, ela força campanhas e lobbies contra o “trabalho infantil” a considerar 
mais cuidadosamente o que exatamente se quer abolir, como aconteceu 
recentemente com os organizadores da bem publicizada Marcha Global Contra o 
Trabalho Infantil (p. 139). 

 

  

 Outro mérito desta convenção refere-se ao seu modo de elaboração mais participativo, 

que contou com um processo longo e complexo de consulta internacional, o encaminhamento 

de questionários pela OIT para todos os Estados-membros e até com algum grau de 

participação de representantes de organizações de crianças trabalhadoras, muitas delas 
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defendendo dois dos dez princípios da Declaração de Kundapur17: “ somos contra a 

exploração no trabalho, mas somos a favor do trabalho com dignidade e com horas 

apropriadas, possibilitando tempo para a educação e lazer” e “somos contra o boicote a 

produtos feitos por crianças” (WHITE, 1999, p. 139-140). 

 

 

QUADRO 3: Síntese da legislação brasileira sobre TIJ 

Instrumento jurídico Ano Restrição 

Constituição Federal* 

 

 

1988 Idade mínima 16 anos, exceto na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos; proibição do trabalho 

noturno, perigoso, insalubre ou degradante até os 18 

anos. 

CLT* 1943/ 

2000 

 

Idade mínima 16 anos, exceto na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos; proibição do trabalho 

noturno, perigoso, insalubre ou degradante. 

ECA* 1990 

 

 

Idade mínima 16 anos, exceto na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos; proibição do trabalho 

noturno, perigoso, insalubre ou degradante. 

CDC 1989** Proibição de trabalho perigoso ou nocivo até os 18 

anos. 

Convenção 138 1973** Idade mínima 15 anos. 

Convenção 182 1999** Proibição das piores formas de “trabalho infantil”. 

* Estão sendo considerados os textos atuais, posteriores à Emenda Constitucional nº. 20, em vigor desde 2001. 

**Convenções ratificadas pelo Estado brasileiro, respectivamente, em 1990, 2001 e 2000. 

 

 

 É importante destacar que toda essa legislação refere-se à participação de crianças e 

adolescentes no mercado de trabalho, estando excluídos os afazeres domésticos. 

 

                                                 
17 Esta declaração foi produzida durante a primeira reunião internacional de crianças e jovens trabalhadores em 
Kundapur, na Índia, em 1996 (THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF WORKING CHILDREN, 1996). 
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3.3. Produção acadêmica e o contexto sócio-histórico 

 

 Este tópico aborda dois aspectos da produção acadêmica como contexto sócio-

histórico desta pesquisa. O primeiro aspecto considera o periódico acadêmico como veículo 

de produção, circulação e recepção de formas simbólicas. O segundo refere-se ao tratamento 

que o TIJ vem recebendo da academia. Em ambos os casos nos baseamos, fundamentalmente, 

em pesquisas de tipo “estado da arte”.   

 

Para a construção do primeiro subtópico buscamos o apoio de estudos sobre papel de 

periódicos (BIOJONE, 2003), avaliação destes materiais (FERRARO, 2005; YAMAMOTO 

et. al., 1999; KRZYZANOWSKI e FERREIRA, 1998; YAMAMOTO et al., 2002; 

GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006; LUCCHESE, 2007; COSTA e YAMAMOTO, 2008; e 

SUEHIRO et al., 2007), além de balanços de produção acadêmica (GATTI, 2001; 

ROSEMBERG, MOURA e SILVA, no prelo).  

 

Em relação ao segundo subtópico, dois estados da arte merecem destaque: o de 

Ferreira (2001) e o de Moraes (2007). O artigo de Ferreira (2001) focaliza a abordagem dada 

ao TIJ pelo discurso acadêmico dos anos 1990. Moraes (2007), em A produção acadêmica 

sobre trabalho infantil: um olhar nos periódicos científicos brasileiros (1981-2004) analisa 

97 artigos acadêmicos (de periódicos impressos) relacionados ao TIJ, produzidos por diversas 

áreas de conhecimento e identifica, entre eles, dois enfoques principais: o que o associa a 

pobreza e o que o percebe sob a óptica da “escolha” e da estratégia de sobrevivência do grupo 
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familiar. Trata-se de uma dissertação de mestrado, portanto mais extensa e mais aprofundada 

que o texto de Ferreira (2001).  

 

3.3.1. O periódico acadêmico  

 

Larocca, Rosso e Souza (2005) iniciaram um instigante artigo sobre a formulação dos 

objetivos de pesquisa na pós-graduação em Educação com uma epígrafe de Boaventura Souza 

Santos (1989) que também se adapta, primorosamente, a este tópico e a um dos temas mais 

debatidos na avaliação da pós-graduação brasileira: “Numa comunidade profissional 

organizada, a prática não é apenas o que se faz, mas a conta pública do que se faz” (SANTOS, 

1989, p. 107, apud LAROCCA, ROSSO e SOUZA, 2005, p. 118). Isto é, a dimensão pública 

do conhecimento científico é constitutiva de sua própria identidade, como afirmam tantos 

pesquisadores (DEMO, 2005; LUNA, 2000; ROSEMBERG, 2001; THOMPSON, 2002). A 

dimensão pública, que entre outras funções, confere a possibilidade de avaliação pelos pares, 

não constitui uma etapa isolada, mas se integra à própria produção do conhecimento. A 

divulgação de conhecimentos, em plano internacional, por outro lado, constitui não apenas 

indicador de prestígio, mas tem articulações importantes com a autonomia nacional em 

ciência e tecnologia, bem como com dividendos econômicos. Como afirma Bourdieu (1983), 

o conhecimento científico (e sua divulgação). 

 

 
[...] é sempre o lugar de luta, mais ou menos desigual, entre agentes 
desigualmente dotados de capital específico e, portanto, desigualmente capazes 
de se apropriarem do produto do trabalho científico que o conjunto dos 
concorrentes produz [...] (p. 136). 
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Daí, em parte, o interesse pela publicação acadêmica demonstrado por agências de 

fomento à pesquisa. Com efeito, agências de fomento como a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior), o CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa) e 

as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa vêm incluindo, entre os indicadores do 

processo de avaliação, índices de produtividade, inclusive quantitativos, relacionados à 

produção bibliográfica docente e discente (YAMAMOTO et al., 2002). 

 

Mesmo que criticados, os indicadores do Institute for Scientific Information (ISI) vêm 

sendo usados para atestar a ampliação e penetração da produção acadêmica brasileira no 

universo acadêmico mundial. Por exemplo, a análise elaborada no Plano Nacional de Pós-

Graduação 2005-2010, com base nos indicadores do ISI, mostra o quanto a produção 

acadêmica brasileira se expandiu no período 1981-2003, com relação à América Latina e ao 

Mundo (Tabela 3).  
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TABELA 3: Trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional: Comparação Brasil, 

América Latina e Mundo – 1981-2001 

Ano 
 

Brasil 
(A) 
 

América 
Latina 
(B) 
 

Mundo 
( C) 
 

% 
(A)/(B) 
 

% 
(A)/(C) 
 

1981 1.889 5.672 429.463 33,30 0,44 

1982 2.185 6.187 440.062 35,32 0,50 

1983 2.207 6.471 448.785 34,11 0,49 

1984 2.271 6.485 448.939 35,02 0,51 

1985 2.313 6.915 480.973 33,45 0,48 

1986 2.480 7.430 498.666 33,38 0,50 

1987 2.525 7.797 497.337 32,38 0,51 

1988 2.770 8.051 517.441 34,41 0,54 

1989 3.074 8.818 538.983 34,86 0,57 

1990 3.555 9.622 554.229 36,95 0,64 

1991 3.907 10.208 567.578 38,27 0,69 

1992 4.636 11.656 606.847 39,77 0,76 

1993 4.490 11.847 598.625 37,90 0,75 

1994 4.833 12.871 633.992 37,55 0,76 

1995 5.508  14.499 665.590 37,99 0,83 

1996 6.057  15.953 674.195 37,97 0,90 

1997 6.749  17.666 677.787 38,20 1,00 

1998 7.915  19.323 702.521 40,96 1,13 

1999 8.948  21.516 716.477 41,59 1,25 

2000 9.511  22.589 714.171 42,10 1,33 

2001 10.555   734.248  1,44 

Fonte: Leta e Brito Cruz (2003) apud MEC/CAPES (2004) 
 

 

Se as agências de fomento, e o Estado brasileiro vêm estimulando a publicação 

acadêmica (veja-se, por exemplo, o Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010), certas 

críticas são formuladas pela própria comunidade científica, no sentido de sobrecarga aos 

professores/pesquisadores (BIANCHETTI e MACHADO, 2007), ou quanto ao caráter 

quantitativo (bibliométrico) dos parâmetros utilizados. 
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É necessário assinalar que o debate não é exclusivamente brasileiro, especialmente 

após a massificação do uso da internet nas comunidades acadêmicas internacionais, que tem 

desafiado, principalmente nos EUA e Europa Ocidental, as grandes editoras universitárias 

(BROWN e GRIFFITHS, 2007). A publicação acadêmica na era digital passou a ser tema de 

reflexão da própria academia, como atesta o recém criado curso da Universidade da Califórnia 

sobre a questão (BORGMAN, 2007). 

 

A divulgação da produção acadêmica extrapola os muros da academia, daí outro 

aspecto que lhe dá importância, pois pode ter impacto nas diversas instituições e organizações 

sociais. Nesse sentido, a produção acadêmica participa da constituição da agenda de políticas 

públicas, de seu encaminhamento, inclusive da construção e resolução de problemas sociais. 

 

Porém, conforme afirma Gatti (2001) numa referência à área da Educação, que pode 

ser generalizada para as demais áreas: 

 

 

Há inegavelmente porosidade entre o que se produz nas instâncias acadêmicas e o 
que se passa nas gestões e ações do sistema de ensino, mas os caminhos que 
medeiam essas inter-relações não são simples nem imediatos. Fazem parte desse 
processo de porosidade todas as nuances e ruídos relativos aos processos de 
comunicação humana, de disseminação dos conhecimentos, de decodificar 
informação e interpretá-las, um dado contexto social de forças em conflito        
(p. 11). 
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Artigo recente produzido por pesquisadores do NEGRI (ROSEMEBRG, MOURA e 

SILVA, no prelo) considera que uma das dificuldades de eliminação ou abrandamento do 

racismo e sexismo em livros didáticos brasileiros – pauta da agenda dos movimentos sociais 

desde os anos 1970 – decorre de canais inadequados de escoamento da produção acadêmica, 

que não consegue chegar às comissões de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático. 

 

Apresentações em congressos, conferências, teses, dissertações, livros são alguns dos 

veículos utilizados no processo de comunicação científica. No entanto, conforme afirma 

Biojone (2003), “os periódicos são, incontestavelmente, os principais instrumentos de difusão 

científica” (p. 37). É o que defendem também Yamamoto e colaboradores (2002) e 

Gruszynski e Golin (2006).  

 

Do ponto de vista do acesso, eles são documentos de domínio público, ou seja, 

documentos que “eticamente estão abertos para a análise por pertencerem ao espaço público, 

por terem sido tornados públicos de uma forma que permite a responsabilização” (SPINK, 

1999, p. 136). 

 

Além de sua função básica de transmissão de ideias, os periódicos servem também 

como memória (KRZYZANOWSKI e FERREIRA, 1998; GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006), 

como fonte de pesquisas, como espécie de “filtro seletivo” do que vem sendo pesquisado, 

como instrumento de medida do grau de evolução do conhecimento e como ferramenta para o 

estabelecimento de propriedade intelectual (GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006).  
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É desta perspectiva que os periódicos acadêmicos passam a ter posição relevante nos 

processos de avaliação de cursos de pós-graduação, de concessão de bolsas e de progressão 

funcional (GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006). 

 

Para Bourdieu (1983), as revistas acadêmicas são instituições encarregadas de 

assegurar a produção e circulação dos bens científicos. Elas operam por meio de critérios 

dominantes no campo científico, consagrando produções que seguem “os princípios da 

ciência oficial, oferecendo, assim, continuamente, o exemplo do que merece o nome de 

ciências” (p. 138). 

 

 Fundamentais, portanto, para a ciência contemporânea, os periódicos acadêmicos têm 

uma longa história. Os primeiros surgiram no século XVII, na Europa, com a criação das 

sociedades e academias científicas e tinham formato de cartas distribuídas para grupos de 

cientistas (SUEHIRO et al., 2007). A estrutura que hoje se conhece passou a ser adotada 

apenas no século XIX (BIOJONE, 2003). 

 

 No Brasil, as primeiras revistas acadêmicas foram a Gazeta Médica do Rio de Janeiro 

e Gazeta Médica da Bahia, datando de 1862 e 1866, respectivamente (YAMAMOTO et al., 

2002). Anteriores, portanto, ao século XX, período do início da institucionalização da ciência 

no país (BIOJONE, 2003).  

 

 Na Psicologia brasileira, os primeiros periódicos foram publicados em 1949, momento 

em que a área começava a se consolidar (COSTA e YAMAMOTO, 2008). Mas, assim como 
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nas demais áreas de conhecimento, foi a partir dos anos 1980 que se deu um significativo 

crescimento de publicações acadêmicas de Psicologia, resultado, segundo Costa e Yamamoto 

(2008), do incentivo à criação dos programas de pós-graduação, dos primeiros financiamentos 

para publicações e do crescimento da área18.  

              

 
Atualmente, é difícil precisar o número exato de periódicos de Psicologia. O Índex 
Psi Periódicos reúne mais de 160 revistas brasileiras referentes à literatura técnico-
científica em Psicologia e áreas afins. Já o Portal Periódicos CAPES aponta mais de 
800 títulos quando se faz a pesquisa por assunto com o termo “Psicologia” 
(COSTA e YAMAMOTO, 2008, p. 14).  

 

 

Dados como estes exemplificam o que os pesquisadores, nos últimos anos, têm 

denominado de “proliferação de periódicos” das diversas áreas (KRZYZANOWSKI e 

FERREIRA, 1998, GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006; YAMAMOTO, 2001; YAMAMOTO et 

al., 2002; COSTA e YAMAMOTO, 2008), inclusive da Psicologia (SUEHIRO et al., 2007). 

Para se ter uma ideia, Hill (2004 apud SUEHIRO et al., 2007), referindo-se às várias áreas de 

conhecimento, afirma que o número de artigos publicados no Brasil quadriplicou entre 1988 e 

2001. Como afirma Gatti (2001), “com essa expansão também se evidenciaram problemas de 

fundo na própria produção das pesquisas (p. 69)”. 

 

Este elevado crescimento no número de revistas acadêmicas, somado às mudanças 

envolvidas na transição da hegemonia do suporte impresso para o eletrônico (GRUSZYNSKI 

e GOLIN, 2006; LUCCHESE, 2007), vem ampliando a preocupação de pesquisadores e 

                                                 
18 Data de 1981, por exemplo, a criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o objetivo de qualificar e dar visibilidade à 
produção acadêmica nacional (BIOJONE, 2003). 
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agências de fomento à pesquisa com a qualidade da produção. Algumas das principais críticas 

apontadas são: irregularidade na publicação e distribuição; falta de normalização; falta de 

corpo editorial (BIOJONE, 2003; YAMAMOTO, 2001; YAMAMOTO et al., 1999; 2002; 

GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006) e, no que se refere especificamente ao panorama nacional, 

pouca penetração da língua portuguesa no exterior, baixo grau de originalidade e novidade 

entre os artigos (KRZYZANOWSKI e FERREIRA, 1998) e, mesmo entre os periódicos 

relevantes e de qualidade, pouca indexação e, consequente, invisibilidade da produção 

acadêmica (BIOJONE, 2003).  

 

Além disso, pesquisas referentes a áreas específicas, como a de Gatti (2001) sobre a 

Educação, apontam para uma grande desigualdade na qualidade da produção, especialmente, 

no que se refere ao seu embasamento ou elaboração teórica e à utilização de procedimentos de 

coleta de dados e de análise.  

 

Dada essa crescente preocupação com a qualidade da produção acadêmica, avaliações 

de revistas científicas, iniciadas na década de 1960, têm sido cada vez mais empreendidas 

(KRZYZANOWSKI e FERREIRA, 1998; GRUSZYNSKI e GOLIN, 2006; LUCCHESE, 

2007). 

 

As duas maiores formas de aferição de qualidade de periódicos acadêmicos são: a 

análise bibliométrica, que verifica a indexação em base de dados de prestígio e a quantidade 

de citações recebidas; e o exame de indicadores de qualidade, ou seja, a classificação da 
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produção em categorias previamente estabelecidas em relação ao que se quer avaliar 

(YAMAMOTO et al., 2002). Para Yamamoto e colaboradores (2002), no entanto,  

 

 

Conquanto a primeira seja a modalidade consagrada em âmbito internacional, as 
questões relativas à cartografia da produção científica já assinaladas, com a 
distribuição desigual da ciência mundial em “produtores” e “consumidores”, 
comprometem a utilização desse procedimento no terceiro mundo (p. 164). 

 

 

No Brasil, como no mundo, diversas avaliações (por exemplo, do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq –, da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo – FAPESP – e do Scientific Electronic Library Online – SciELO) 

vêm sendo desenvolvidas, mas é a Qualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), a com maior repercussão na área da Psicologia (COSTA e 

YAMAMOTO, 2008). O seu objetivo principal é fornecer informações para qualificação da 

produção científica docente e discente, que é o item de maior peso na avaliação dos 

programas de pós-graduação brasileiros (COSTA e YAMAMOTO, 2008; YAMAMOTO et 

al., 2002). Os periódicos são enquadrados em categorias indicativas da qualidade – A, B ou C 

– e do âmbito de circulação dos mesmos – local, nacional ou internacional –, partindo das 

informações fornecidas pelos próprios programas.  

 

São analisados os seguintes aspectos:  
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• normalização (identificação da publicação, presença de sumário, resumos, 

descritores, referências, endereço dos autores para correspondência e afiliação 

institucional dos autores, dos editores e dos consultores ad hoc);  

• publicação (tempo de publicação, regularidade e proposta de periodicidade);  

• circulação (presença em bases de dados, formas de distribuição, 

disponibilidade em bibliotecas universitárias e difusão eletrônica);  

• autoria e conteúdo (autoria estrangeira, autoria interinstitucional, 

artigos/ensaios originais, relatos de experiência, resenhas bibliográficas, notas 

técnicas e indexação em bases de dados); e 

• gestão editorial (comissão executiva, editor responsável, diversidade do 

conselho editorial/científico, abrangência do conselho editorial/científico, 

consultores externos, abrangência dos consultores externos, procedimentos de 

tramitação e arbitragem e data de recebimento e aceitação dos manuscritos). 

 

Na área da Psicologia, uma das mais avançadas, esta avaliação dos periódicos tem sido 

realizada desde 1998 (referente ao biênio de 1996-1997), por uma Comissão Editorial 

composta por membros da CAPES e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Psicologia (ANPEPP)19.  

 

Os resultados vêm apontando para uma melhoria da qualificação dos programas, dos 

pesquisadores, bem como da qualidade das revistas (COSTA e YAMAMOTO, 2008; 

SUEHIRO et al., 2007).  Além disso, dentre outros aspectos, nota-se a concentração da 

                                                 
19 Foram desenvolvidos outros cinco processos: em 2000, 2002, 2004, 2005 e 2007 (COSTA e YAMAMOTO, 2008).   
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produção nas Regiões Sul e Sudeste (SUEHIRO et al., 2007; YAMAMOTO et al., 1999). 

Como afirmam Yamamoto e colaboradores (1999), “desequilíbrios regionais constituem-se na 

marca mais pungente da ciência no Brasil” (p. 10). Nota-se também que são as universidades, 

especialmente as públicas e as que contam com programas de pós-graduação, o principal 

locus de produção de pesquisas, de artigos e de periódicos (YAMAMOTO et al., 1999). 

 

Verificou-se, ainda, que os periódicos publicam prioritariamente o material produzido 

pela própria instituição e que, por sua vez, os autores praticamente não publicam fora das 

revistas das universidades as quais estão vinculados (YAMAMOTO et al., 1999). Para 

Yamamoto e colaboradores (1999), 

 

 

Esse dado sugere uma indagação acerca dos reais objetivos da 
publicação/manutenção de um periódico por uma instituição. Ao lado dos 
proclamados objetivos de difusão do conhecimento – atingidos, sem dúvida – 
parece figurar a perversa lógica da produtividade (quantitativamente definida) 
exigida pelas agências de fomento, servindo os periódicos como desaguadouro da 
produção local/institucional (p. 9). 

 

 

Em outro artigo, Yamamoto e colaboradores (2002) citam o estudo de Trzesniak 

(2001) no qual outro forte argumento coloca em questão a lógica da produtividade 

“quantitativamente definida”: calcula-se que 50% dos artigos em todo o mundo nunca 

cheguem a ser citados ou sequer consultados. Com isso, podemos dizer que a função de 

difusão científica, que faz parte das atribuições dos periódicos no plano normativo, nem 

sempre se cumpre na prática.  
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Se boa parte das pesquisas realizadas alcança uma divulgação muito limitada, outra 

nem chega a ser publicada (FERRARO, 2005). E, se por um lado, isso pode ser explicado 

pela falta de qualidade de trabalhos, por outro, pode se relacionar também a outros fatores, 

pois “na universidade também são elaborados ótimos trabalhos que, apesar da vontade e do 

empenho dos seus autores, jamais conseguem ser publicados” (GOERGEN, 1985 apud 

FERRARO, 2005, p. 54).   

 

Quanto à caracterização dos autores de artigos acadêmicos, nota-se baixa frequência 

de profissionais que publicam sistematicamente e, apesar do predomínio de mulheres entre 

profissionais de Psicologia (SUEHIRO et al., 2007), são os autores homens os mais 

produtivos.  

 

 É, pois, neste contexto de práticas sociais em debate e embate, relacionadas à 

divulgação acadêmica, especialmente em periódicos, que foram publicados os artigos que 

constituem o corpus desta pesquisa. 

 

3.3.2. A produção acadêmica brasileira sobre trabalho infanto-juvenil 

 

No Brasil, a participação da academia na construção da agenda do TIJ como problema 

social ocorreu mais tardiamente e com menor intensidade que a participação da administração 

pública e da mídia. Até a metade dos anos 1990, muito pouco havia sido abordado sobre o 

assunto na academia brasileira (BONAMINO et al., 1993; ALVES-MAZZOTTI, 2002; 

MORAES, 2007). Moraes (2007), por exemplo, em sua análise acerca dos artigos brasileiros 
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sobre o tema, verifica que suas datas de publicação concentram-se nos anos 2000. Este dado 

contrasta com o ápice de notícias sobre TIJ publicadas na mídia na década de 1990, conforme 

verificou Freitas (2004) em sua tese de doutorado, e também com o que encontramos, em 

pesquisa exaustiva, de documentos impressos de autoria do Governo Federal sobre o tema, 

que têm sua produção concentrada nos anos 1990 e 200020.  

 

O interesse tardio (se comparado ao das agências internacionais, Governo Federal, 

ONGs e mídia) da academia pelo tema pôde ser confirmado, também, em uma busca por teses 

e dissertações sobre TIJ no Banco de Teses do portal da CAPES, que indexa pesquisas de 

todas as áreas do conhecimento desde 1987, a partir das informações fornecidas pelos 

programas brasileiros de pós-graduação. Em uma busca que efetuei, em 31 de janeiro de 

2008, localizei 187 registros de pesquisas sobre o assunto, no período de 1987 a 2006, 

apresentando distribuição que assinala aumento progressivo, passando de zero em 1987 a 30 

em 2006 (Gráfico 1). Tal aumento no volume de produções já fora observado por Moraes 

(2007), que assinala, ainda, avanço na qualidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Tal levantamento realizado por mim, em 2007 e no início de 2008, quando o objeto desta dissertação esteve 
configurado como O “trabalho infanto-juvenil” em documentos do Governo Federal. Foram identificados 243 
documentos do Governo sobre TIJ, sendo quase 90% deles posteriores a 1990. Foram consultados os acervos de 
bibliotecas de diversos órgãos do Governo Federal, do Senado, de universidades e de organizações ligadas ao 
tema.  No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, no entanto, os discursos acadêmicos sobre o TIJ nos 
fizeram desviar a atenção e deixamos de lado a proposta do objeto inicial, com a intenção de retomá-la em um 
possível doutorado. 
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GRÁFICO 1: Distribuição de dissertações e teses brasileiras sobre TIJ  

por data de publicação (por números absolutos e ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Teses do Portal da Capes (2008). 

 

 Confrontando observações sobre características da produção em estados da arte 

referentes a períodos diversos, observam-se mudanças. Assim, Bonamino e colaboradores 

(1993), que fazem suas análises sobre a literatura referente ao TIJ no início dos anos 1990, 

observam que a produção aborda o TIJ de diferentes ângulos, em todas as regiões e classes 

sociais. 
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[...] a extensão do trabalho do “menor” no Brasil é vista nas diversas regiões e 
camadas sociais. Além de investigar as noções dos “menores” sobre oportunidades 
de ascensão social, as pesquisas assinalam que o “menor” não demonstra revolta 
pelo fato de precisar trabalhar, mas, pelo contrário, sente-se importante por ser 
capaz de contribuir com a renda familiar (Gouveia, 1983). Por outro lado, a 
literatura jurídica ocupa-se com a proteção e o incentivo ao trabalhador “menor”, 
para garantir-lhe informação profissional e condições de atuação como aprendiz 
(BONAMINO et al., 1993,        p. 57). 

 

 

 Os autores identificam, portanto, pesquisas daquele período que reconheciam que, por 

vezes, o trabalho não apresenta uma conotação negativa para crianças e adolescentes e outras, 

explicitavam sua preocupação com as condições de trabalho vivenciadas por crianças e 

adolescentes. Tal não é a abordagem identificada como predominante em pesquisas mais 

recentes por Rosemberg e Freitas (2002), Alves-Mazzotti (2002) e Moraes (2007). Para 

esses(as) pesquisadores(as), a academia tem tratado o trabalho infanto-juvenil como uma 

categoria homogênea, prejudicial em si. 

 

 Esta divergência entre as avaliações dos estudos sobre TIJ anteriores aos anos 1990 e 

as que incluem anos mais recentes pode indicar que, com a difusão da pauta política na 

década passada, adotou-se, também, na academia o enquadramento dominante em outras 

arenas, especialmente a mídia e as organizações multilaterais, nomeadamente a OIT.  

 

 

Qualquer exame mais apurado sobre o assunto obriga a localizar na Organização 
Internacional do Trabalho o espaço institucional mais sensível e dinamizador na 
difusão de conhecimento e articulação de iniciativas sobre o trabalho precoce no 
mundo inteiro (FERREIRA, 2001, p. 214). 
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 Encontramos em Ferreira (2001) uma informação que serve como pista sobre como se 

deu, nos anos 1990, a difusão da pauta do TIJ para a academia brasileira. Segundo o autor, no 

ano de 1996, o Governo Federal, em parceria com a OIT, o UNICEF, a Organização Pan-

americana da Saúde, a CAPES e o CNPq promoveu, em Brasília, uma grande oficina de dois 

dias sobre “trabalho infantil”, contando com a participação dos mais importantes centros de 

pesquisas em Ciências Sociais e da Saúde21. Lançou-se, então, um edital que fomentou 

pesquisas, eventos e publicações sobre o tema. Conforme afirma Ferreira (2001), “o 

envoltório institucional que marcava o evento era demasiado denso para que se duvidasse da 

importância atribuída à temática e de tudo o que se esperava dos novos parceiros” (p. 217). E 

o autor complementa: 

 

 

Um aspecto chamava a atenção: a convocatória do evento acenava com suporte 
financeiro para empreendimentos de pesquisa contando principalmente com 
resultados práticos, delineando o caráter instrumental da agenda de investigação. 
A qualidade técnica das propostas dos diversos centros brasileiros de pesquisa 
passou também pelo crivo do acento pragmático que definiu os critérios de 
seleção dos projetos concorrentes (FERREIRA, 2001, p. 217). 

 

 

Tal empreitada, que valeria a pena ser investigada em maior profundidade (mas que 

seria uma outra pesquisa), remete-nos às reflexões de Rosemberg (2001) no artigo Avaliação 

de programas, indicadores e projetos em educação infantil, quando discute o papel do 

conhecimento científico na constituição da agenda de prioridades em políticas públicas. A 

autora destaca, entre outros aspectos, a manipulação cientificista que apresenta opções 

                                                 
21 Infelizmente, apesar de termos tentado contato com Ferreira (2001), com a OIT e com o CNPq, não 
conseguimos ter acesso a nenhum relatório do evento. Teria sido importante verificar se (e quais) os autores dos 
trabalhos analisados teriam participado do evento e, talvez, contado com recursos disponibilizados.  
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políticas como decisão técnica e a importância das organizações multilaterais, que constituem 

“comunidades epistêmicas”. 

  

 

Constitui-se, assim, o que Haas (apud MELO e COSTA, 1996) denomina de 
comunidade epistêmica, que tem como principal fonte de poder a autoridade 
técnico-científica amparando modelos de políticas. O grupo dominante possui 
as informações consideradas pertinentes, o poder de financiamento e os 
meios para influenciar certas categorias de atores sociais. Dispõe de 
canais importantes para construir o senso comum e o repertório de 
argumentos para apoiar decisões políticas. Análises provisórias e 
questionáveis podem assumir o estatuto de verdade científica apoiando, 
diretamente, a tomada de decisões políticas (ROSEMBERG, 2001, p. 22, 
grifos nossos). 
 

 

Mas, apesar de nos parecer um caminho interessante e importante de investigação, está 

além das pretensões e possibilidades desta pesquisa reconstruir o processo de “ascensão” do 

tema trabalho infanto-juvenil como problema social no Brasil nas diversas arenas e nas 

convergências entre elas. Por hora, interessa-nos mais aqui apresentar como o TIJ vem sendo 

abordado no discurso acadêmico brasileiro, a partir da análise dos estados das artes. 

 

Como pode ser identificado na citação acima, Ferreira (2001) classifica a atual agenda 

de investigação acadêmica sobre TIJ como tendo um caráter instrumental. Caráter que seria 

definido menos por investigações aprofundadas sobre propostas de intervenções e mais por 

um chamamento para a ação partindo de uma abordagem genérica do fenômeno (FERREIRA, 

2001).  

 

Alves-Mazzotti (2002) observa que a academia, assim como a mídia, trata o TIJ como 

uma categoria homogênea, como necessariamente negativo, podendo influenciar visões 
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distorcidas dessa realidade. Nesse sentido, a tendência, identificada por Myers (1999) na 

literatura internacional, de desenvolvimento de diagnósticos acurados sobre o TIJ, a situação 

da infância e a diversidade de posicionamentos sobre o tema parece não se confirmar no 

contexto brasileiro. É o que também observam Rosemberg e Freitas (2002). Segundo as 

autoras, com poucas exceções, a literatura brasileira, desconsiderando as grandes diferenças 

entre os vários tipos de trabalhos desenvolvidos por crianças e adolescentes, entre os seus 

contextos de inserção e os sentidos por eles atribuídos, tem servido mais para legitimar e 

justificar posicionamentos já cristalizados dirigidos às posições reducionistas dominantes. 

Conforme as autoras, tais posicionamentos são marcados por preconceitos contra crianças e 

adolescentes trabalhadores e as famílias pobres e por generalizações simplistas relacionadas 

tanto ao impacto do trabalho no desenvolvimento infantil, quanto à proposta de intervenção, 

sua erradicação. 

 

No mesmo sentido, Moraes (2007) aponta para o que chamou de “uma esterilização de 

perspectivas inovadoras, algo como coisificação do trabalho infantil” (p. 80) vinda dos artigos 

que enfatizam a natureza econômica do TIJ, tratando ou da criança e do adolescente 

trabalhador na economia doméstica familiar ou de seus trabalhos na cadeia produtiva. Por 

conta da ênfase econômica, este enfoque pode ser visto como correspondente às perspectivas 

do mercado de trabalho e do capital social, descritas por Myers (2001).  

 

Com menor frequência, Moraes (2007) encontra, no entanto, estudos que não se 

encaixam neste enfoque, que abordam o trabalho realizado por crianças e adolescentes 

partindo de outras motivações, que não a econômica.  São estudos preocupados com a 
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dimensão simbólica do TIJ. Entre eles, segundo o autor, o esforço analítico desloca-se para o 

entendimento das práticas e experiências específicas que as crianças enquanto grupo realizam.  

 

 

A princípio vê-se uma mudança conceitual. Tais pesquisas começaram a empregar 
conceitos como: “sujeito”; “subjetividade”; “cotidiano”; “experiência”; 
“imaginário”; “significação”; “linguagem” oriundos da história social ao invés de 
conceitos consagrados pela sociologia. Parte significativa da produção bibliográfica 
que adere a este caminho interpretativo do trabalho infantil se desvirtua das 
preocupações “clássicas” e “paradigmáticas” das ciências sociais no Brasil, como 
os conceitos de “classe social”, “estrutura social”, “estrutura econômica” e todos os 
esquemas totalizantes que os alimentam (MORAES, 2007, p. 82). 

 

 

 No entanto, uma crítica de Moraes (2007) dirigida a este grupo de artigos é “a 

contaminação, por vezes, enfadonha e repetitiva da fala dos entrevistados, ou melhor, do 

‘novo empirismo das descrições sem autoria que vicia atualmente todas as ciências sociais’ 

(GUIMARÃES, 1999, p. 34)” (MORAES, 2007, p. 84). Ele observa que o número de estudos 

que incluem a fala das crianças e adolescentes trabalhadores vem crescendo 

significativamente nos últimos anos, mas afirma que suas falas, em geral, são apenas 

transcritas, identificando que “a dificuldade interpretativa da parte do pesquisador é 

justamente transitar ‘do quê’ para ‘como’ se lê os registros vivos e pulsantes, no caso 

estudado, o trabalho infantil, ou a fala da criança a esse respeito” (MORAES, 2007, p. 91). 

 

 

A leitura e a análise os artigos publicados que trouxeram a fala da criança para si 
mostraram que os(as) pesquisadores(as) não ultrapassaram a fala da criança de 
modo a situá-la no tempo e no espaço, com especificidades em relação ao adulto. 
Não a tornaram sujeito da pesquisa através de espaços de narrativa. Apenas 
transcreveram suas falas, muitas delas sem autoria (MORAES, 2007, p. 95). 
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Outra ressalva feita pelo autor a este grupo de artigos é a ausência de discussão sobre 

as questões éticas envolvidas nos processos de coleta de informações. Ele afirma não ter 

encontrado, por exemplo, explicitações sobre o sigilo e o respeito à vontade das crianças e dos 

adolescentes de participar dos estudos e nem informações que esclarecessem se os nomes das 

crianças apresentados eram verdadeiros ou fictícios. Como observa Rosemberg (2009) a 

respeito de pesquisas acadêmicas, tratar crianças, adolescentes e jovens como atores sociais 

consiste em 

 

 

escutá-los e tratá-los com ética na pesquisa, tratá-los, no campo da ética, como 
sujeitos, pessoas e não objeto. Isto se traduz, entre outros aspectos, em criar 
dispositivos de investigação para captar suas vozes, informações e opiniões, sobre 
suas vidas, a sociedade, a escola, os adultos. E quando começamos a adotar mais 
sistematicamente tais procedimentos passamos a ter contrapontos fortes a nossos 
estereótipos, estigmas, preconceitos sobre a capacidade de reflexão e crítica de 
crianças, adolescentes e jovens (ROSEMBERG, 2009, p. 4). 

 

 

As análises de Moraes (2007) apontam ainda que os artigos que seguem essa 

perspectiva, assim como a maior parte dos que adotam o enfoque da natureza econômica, 

negligenciam reflexões mais teóricas. Ferreira (2001) faz uma observação semelhante: “a 

produção acadêmica tem tratado de aspectos fenomênicos do contexto de inserção do TIJ e 

não tem articulado tais componentes a quadros teóricos” (p. 217).  

 

Os dois autores também concordam que, quando as pesquisas procuram suporte 

teórico para discutir o trabalho infanto-juvenil, em geral, teorias de inspiração marxista 

passam a ser empregadas.  
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Se o objeto, em sua configuração de prática social há pouco reconhecida, ainda não 
foi suficientemente analisado para produzir uma “teoria” ou teorias que expliquem 
especificamente a gênese do trabalho precoce nos termos de sua ocorrência atual, 
por outro lado, a teoria marxiana de exploração e alienação do trabalho, como 
componente central da dinâmica capitalista, tem surgido como um suporte teórico 
potente em alguns trabalhos a sustentar que a exploração infantil pelo trabalho tem 
lugar no conjunto do processo de exploração capitalista, da produção da mais-valia 
e da acumulação crescente (FERREIRA, 2001, p. 217). 

 

 

Ferreira (2001) alerta que os estudos que se fundamentam nessa teoria apresentam 

limites no que diz respeito à elaboração de propostas de intervenção, já que tratam de 

categorias amplas e abstratas. Esta ressalva em muito se assemelha às de Myers (2001) 

dirigidas à perspectiva do capital social, apresentada anteriormente. 

 

Nos artigos acadêmicos sobre TIJ analisados por Moraes (2007), o autor identificou, 

ainda, quatro tendências que valem ser comentadas. A primeira é que, em geral, os autores 

buscam sustentar suas argumentações utilizando fundamentação estatística. 

 

Mas Moraes (2007) não se propõe a discutir a adequação do uso dessas estimativas 

nos artigos analisados. 

 

 
Observou-se nos artigos uma ampla utilização de séries e indicadores estatísticos, 
tomados dos censos demográficos brasileiros feitos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios (PNAD); do Departamento Intersindical de Estudos Sociais e 
Econômicos (DIEESE); da Fundação SEADE e, num plano mundial, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) [...] (MORAES, 2007, p. 85). 
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Outra tendência observada por ele é que os artigos que relatam pesquisas empíricas, 

em geral, não apresentam satisfatoriamente os procedimentos utilizados.  

 

Além disso, seguindo a tendência observada nos artigos brasileiros em geral 

(SUEHIRO et al., 2007; YAMAMOTO et al., 1999), os textos que focalizam o TIJ, conforme 

verifica Moraes (2007), também têm sua produção concentrada nas regiões Sudeste e Sul. 

Juntas, estas regiões correspondem ao local de publicação de 81% de sua amostra.  

 

Por fim, Moraes (2007) verificou serem escassos os estudos acerca de políticas 

relacionadas ao TIJ. No mesmo sentido, Ferreira (2001) afirma haver importantes lacunas de 

conhecimento impedindo maior qualificação e eficácia das estratégias de “combate e de 

prevenção do trabalho infanto-juvenil”. 

 

É neste contexto sócio-histórico de produção discursiva e práticas sociais que esta 

dissertação foi desenvolvida e que foram publicados os 24 artigos de autoria de psicólogos(as) 

que constituem o corpus desta pesquisa. O próximo capítulo apresenta procedimentos e 

resultados referentes à análise formal do corpus.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE FORMAL: O TEMA TRABALHO INFANT O-

JUVENIL EM ARTIGOS ACADÊMICOS DA PSICOLOGIA  

 

Este capítulo comporta duas partes: descrição dos procedimentos para coleta e análise 

dos artigos que compõem o corpus; descrição e sistematização dos resultados obtidos na 

análise formal. 

 

4.1. Procedimentos 

 

Para a fase de análise formal ou discursiva da pesquisa, optou-se por articular, ao 

referencial metodológico da hermenêutica de profundidade (HP), as técnicas de análise de 

conteúdo, tal como utilizadas por Bardin (1977) e Rosemberg (1981): isto é, a análise de 

conteúdo atuou como apoio para proceder à descrição organizada e sistemática dos conteúdos 

dos textos analisados, procurando suas características estruturais, seus padrões e as 

interpretações propostas da temática analisada. 

 

No plano dos procedimentos, duas grandes tarefas foram enfrentadas: delimitar e 

localizar o corpus; e estabelecer os procedimentos para a análise dos textos. 

 

 4.1.1. Delimitação do corpus da pesquisa 

 

Definiu-se como produção acadêmica contemporânea da Psicologia brasileira sobre 

TIJ aquela que atende aos seguintes critérios: constituir-se como artigo acadêmico, ter sido 
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publicada por uma revista brasileira (impressa ou eletrônica), dizer respeito ao TIJ no 

contexto brasileiro, ter, pelo menos, um dos autores da área da Psicologia e ter sido publicada 

entre os anos de 1985 e 2007.   

 

Os artigos de tipo “estado da arte”, ou, como prefere Calazans (2000), identificados à 

vertente metalinguística, foram consultados para nos apoiar na apreensão do contexto sócio-

histórico da produção acadêmica brasileira contemporânea da Psicologia sobre TIJ    

(Capítulo 3), não tendo sido, portanto, incluídos nesta etapa empírica da pesquisa. O nosso 

objetivo não foi analisar discursos sobre discursos acerca do TIJ, mas discursos referentes ao 

próprio TIJ. Ou, como precisa Calazans (2000), nosso intento foi investigar “um campo de 

significações desse fenômeno [...]” (p. 38). 

 

Ainda inspirada em Calazans (2000), para a análise do discurso acadêmico da 

Psicologia sobre dado tema, diversos materiais poderiam se constituir como fontes de 

informação: dissertações, teses, resumos em anais de congressos, artigos, livros e entrevistas 

com especialistas, entre outros. Optou-se por artigos dado o alto grau de controle da 

comunidade acadêmica e sua adequação ao tempo disponível para a realização da pesquisa 

associada à busca de diversidade. 

 

O período delimitado para a publicação dos artigos analisados – de 1985 a 2007 – foi 

definido levando em consideração o ciclo vital dos problemas sociais, que prevê períodos de 

“ascensões e quedas nas arenas públicas” (OZLACK e O’DONNEL, 1976; HILGARTNER e 

BOSK, 1988). Dispúnhamos de indícios, via análise da literatura (FREITAS, 2004; 
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BONAMINO et al., 1993; ALVES-MAZZOTTI, 2002; MORAES, 2007; DI GIOVANI, 

2004) e do levantamento da produção de teses e dissertações que efetuamos para esta pesquisa 

(Gráfico 1, p. 134), que a década de 1990 conheceu o apogeu no tratamento dado ao tema TIJ. 

Portanto, para apreender o nascedouro do tema recuamos para meados da década de 1980. 

 

Também foi com base nas leituras prévias que determinamos os descritores utilizados 

para o levantamento dos artigos. Optamos por trabalho infantil, trabalho infanto-juvenil, 

criança(s) trabalhadora(s) e trabalho precoce. Para localizar os artigos, consultamos as bases 

de dados arroladas no Quadro 322.  

 

QUADRO 3: Bases eletrônicas de dados bibliográficos consultadas para a constituição do corpus 

 

• ADOLEC: Saúde na Adolescência – BIREME 

• Biblioteca Ana Maria Poppovic – Fundação Carlos Chagas 

• DataÍndice – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) 

• DEDALUS – Universidade de São Paulo 

• IndexPsi 

• LILACS: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde – BIREME 

• MEDLINE: MEDlars onLINE – U. S. National Library of Medicine 

• SciELO: Scientific Eletronic Library Online (Brasil) 

• INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

 

 

                                                 
22 Para informações mais detalhadas sobre essas bases, ver Apêndice 2. 
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Optamos por consultar exclusivamente bases de dados eletrônicas e que procedessem 

à indexação sistemática de artigos de periódicos. Isto fez com que não consultássemos bases 

de dados que, a despeito de sua importância, indexam apenas o periódico, não descendo à 

unidade artigo. 

 

Após uma primeira busca, localizamos a dissertação de mestrado de Rafael Vicente de 

Moraes (2007), A produção acadêmica sobre trabalho infantil: um olhar nos periódicos 

científicos brasileiros (1981-2004), que contém resultado (com referências) de busca 

sistemática de artigos sobre TIJ no período 1981-2004 efetuada mediante consulta direta à 

coleção de periódicos de diversas bibliotecas. Sua pesquisa, já tratada no Capítulo 3, levanta 

artigos de todas as áreas de conhecimento, incluindo artigos de tipo “estado da arte” e aqueles 

que não se referiam ao contexto brasileiro. Mas exclui artigos de periódicos eletrônicos. 

 

A base de dados de Moraes (2007) foi compatibilizada à que eu havia elaborado 

(descartando artigos fora do período e do escopo desta dissertação), o que deu origem a uma 

lista contendo 69 títulos de artigos acadêmicos sobre TIJ produzidos nas diversas áreas de 

conhecimento. Tal número nos pareceu (a mim mesma e a minha orientadora) excessivo, 

diante da tarefa de localizá-los e analisá-los frente ao tempo disponível para concluir a 

dissertação.  

 

O plano, então, foi concentrar o estudo em artigos acadêmicos da Psicologia. Foi, 

portanto, necessário operacionalizar a pertinência disciplinar. Uma primeira opção seria a de 

artigos publicados em revistas que se assumem como pertencentes à Psicologia. Tal opção 
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pareceu-nos inadequada frente ao reduzido número de textos aí localizados (14).  Optamos 

por uma outra via: que o autor, ou um dos autores, se identificasse(m) como psicólogo(s). 

Assim procedemos, o que nos permitiu elaborar uma lista contendo 24 artigos. Porém, como 

já informamos no Capítulo 3, por razões metodológicas e éticas excluímos o artigo de 

Rosemberg e Freitas (2002) desta análise. Consideramos que seu lugar mais adequado, nesta 

dissertação, seria de referência para a construção do contexto sócio-histórico brasileiro 

contemporâneo de produção, disseminação e recepção do tema TIJ.  

 

Portanto, o corpus desta pesquisa é constituído pelo conjunto de 24 artigos produzidos 

por pelo menos um autor psicólogo e publicado entre 1985 e 2007, em revistas acadêmicas 

brasileiras, sobre o tema TIJ em contexto contemporâneo brasileiro. 

 

QUADRO 4: Lista de artigos que constituem o corpus*  

Autor (es) Título Ano 

LOPES, Vera Lucia Silva Adolescência e criatividade: o trabalho precoce e suas relações com a 

personalidade 

1986 

MARQUES, Walter Ernesto 

Ude 

Crianças e adolescentes marginalizados: como a rua passou a ser este 

lugar 

1996 

MARQUES, Walter Ernesto 

Ude 

Criança trabalhadora, família e identidade: desafios para o mundo atual 1998 

SOUSA, Sônia M. Gomes Trabalho infantil: a negação da infância? 1999 

STRECK, Carla Fabiana; 

FRISON, Thirzá Baptista 

Lembranças de velhos: o mundo da infância 1999 

ALVES, Paola Biasoli et al. Brinquedo, trabalho, espaço e companhia de atividades lúdicas no relato 

de crianças em situação de rua 

2001 

CAMPOS, Herculano Ricardo; 

ALVERGA, Alex Reinecke de 

Trabalho infantil e ideologia: contribuição ao estudo da crença 

indiscriminada na dignidade do trabalho 

2001 

FEITOSA, Izabel Christina et al. O trabalho precoce e as políticas de saúde do trabalhador em Natal 2001 

HILLESHEIM, Betina O trabalho e o ser-criança na vida de meninos e meninas 

trabalhadores(as) em lavouras de fumo 

2001 
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Continua 

Autor (es) Título Ano 

MARQUES, Walter Ernesto 

Ude 

Trabalho infantil e contexto sociofamiliar: considerações acerca dos 

resultados de um estudo relativo às infâncias (pre)ocupadas 

2001 

MARTINEZ, Albertina Mitjáns Trabajo infantil y subjetividad: una perspectiva necesaria 2001 

OLIVEIRA, Denize Cristina  et 

al. 

Futuro e liberdade: o trabalho e a instituição escolar nas representações 

sociais de adolescentes 

2001 

SILVA, Roselaine Ferreira da Trabalho infantil e construção da identidade de gênero 2001 

ALVES, Paola Biasoli et al. Atividades cotidianas de crianças em situação de rua 2002 

COSENDEY, Elvira Mirian 

Veloso de Mello 

Histórico do trabalho infanto-juvenil 2002 

GUERRA, Regina Bueno Trabalho precoce no carvão: a resposta das crianças 2002 

OLIVEIRA, Denize Cristina de 

et al. 

Representações sociais e fatores de risco para o trabalho infantil e do 

adolescente: uma aproximação possível 

2002 

STENGEL, Márcia et al. Narrativas infanto-juvenis sobre o trabalho doméstico em Belo 

Horizonte: histórias de vida das meninas 

2002 

CAMPOS, Herculano Ricardo; 

FRANCISCHINI, Rosângela 

Trabalho infantil produtivo e desenvolvimento humano 2003 

OLIVEIRA, Indira Caldas 

Cunha de; FRANCISCHINI, 

Rosângela 

A importância da brincadeira: o discurso de crianças trabalhadoras e não 

trabalhadoras 

2003 

FEITOSA, Izabel; 

DIMENSTEIN, Magda 

Escola, família e trabalho infantil: subjetividade e práticas disciplinares 2004 

HILLESHEIM, Betina Infância e trabalho: feminino e masculino em construção 2004 

FEITOSA, Izabel; 

DIMENSTEIN, Magda 

Trabalho infantil e ideologia nas falas de mães de crianças trabalhadoras 2004 

MARQUES, Walter Ernesto 

Ude 

Trabalho infantil, família, identidade e saúde mental: indagações 

construídas diante de um fenômeno familiar transgeracional 

2004 

* As referências completas encontram-se no Apêndice 3. 

 

Definido o corpus, apresentamos, a seguir, os procedimentos adotados em sua análise. 
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4.1.2. Procedimentos de análise 

 

As técnicas da análise de conteúdo se desenvolvem por meio de procedimentos 

sistemáticos de descrição e caracterização dos textos, de forma a buscar objetividade e 

constância durante o processo de coleta de dados (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1981). A 

ideia foi construir, e compartilhar com os leitores, uma grade de análise que, articulando os 

pressupostos teóricos, o problema da pesquisa e as características dos textos, possibilitasse o 

destaque, sistemático, dos seus aspectos mais significativos de acordo com os nossos 

objetivos. Para auxiliar nesta tarefa foram construídos dois “manuais” que contêm grades de 

análise apontando e definindo as categorias. 

 

 O primeiro manual (Apêndice 4) visa a descrever as condições de produção do artigo, 

ou, o que se denomina, de contexto de produção da forma simbólica e que provêm das 

referências bibliográficas. Nesta etapa, as subunidades são o periódico, o autor e o artigo. As 

categorias de análise desta etapa foram definidas tendo a pesquisa de Calazans (2000) como 

referência.   

 

Para as informações sobre o periódico, foram consultados os próprios periódicos 

(capa, contracapa e orientações a colaboradores) e o portal da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para as informações acerca dos 

autores, consultamos a Plataforma Lattes, disponibilizada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além da apresentação dos autores 

incluída nos próprios artigos. 
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 O Manual 2 (Apêndice 4) resume a etapa seguinte, quando nosso olhar se dirige à 

descrição interna dos textos. Isto é, dirige-se para a descrição das partes selecionadas de seu 

conteúdo, lembrando que conteúdo tem um sentido amplo: não é só o que é dito, mas também 

o como é dito, e o que não é dito. 

 

Essa segunda etapa enfoca as formas como o tema TIJ é tratado nos artigos, por meio 

de categorias de análise inspiradas principalmente em Freitas (2004), Myers (2001) e Best 

(2001), além da leitura flutuante dos próprios artigos. Conforme afirma Calazans (2000), “a 

consideração do artigo, como unidade de contexto, difere das demais unidades (periódicos e 

autores) por já se tratar de uma inter-relação entre a esfera do contexto e do conteúdo 

analisado” (p. 113).  

 

QUADRO 5. Síntese dos manuais e categorias de análise 

Manual Subunidade Categorias de análise 

periódico Número da UI; área de produção de conhecimentos; origem 
institucional; tipo de instituição; local de publicação; ficha 
catalográfica; avaliação Qualis (localidade); e avaliação Qualis 
(qualidade). 

autor Número da UI; sexo; titulação acadêmica; e origem institucional. 

1 

artigo Número da UI; ano de publicação; tipo de produção bibliográfica; 
tipo de pesquisa; financiamento; e financiadores. 

2 Tematização 

do TIJ 

Zona de localização do TIJ no Brasil; região de ocorrência do TIJ; 
concepção de TIJ; terminologia; posição em relação ao TIJ; esfera da 
vida enfatizada; principal causa do TIJ; principal consequência do 
TIJ; faixa etária enfocada; variável sexo; variável cor/raça; variável 
escolaridade; tipo de atividade ou ocupação; representação das 
famílias das crianças e dos adolescentes trabalhadores; posição dos 
pais frente ao TIJ; prognóstico de vida; utilização de estatísticas; 
fonte das estatísticas; espaço para a voz das crianças e dos 
adolescentes trabalhadores; posição das crianças e dos adolescentes 
trabalhadores frente ao TIJ; concepção de pobreza; principal 
referência; estratégias de ação (fechado); e estratégias de ação 
(proposta). 
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    4.2. Resultados 

 

 Neste item apresentaremos os resultados obtidos a partir da aplicação dos 

procedimentos de análise de conteúdo, descritos no item anterior, aos 24 artigos que 

compõem o corpus. Relembrando, tratam-se de artigos publicados em periódicos acadêmicos, 

entre 1985 e 2007, de autoria de pelo menos um(a) psicólogo(a), referente ao tema TIJ em 

contexto brasileiro contemporâneo. 

 

O item é composto por quatro tópicos: no primeiro, efetuamos uma síntese de cada 

artigo que compõe o corpus visando situar o leitor; no segundo, tratamos do contexto 

institucional de produção e veiculação dos artigos; no terceiro, apresentamos e discutimos 

abordagens e concepções sobre o TIJ identificadas nos artigos; no quarto e último, 

apresentamos uma análise sobre os recursos retóricos que identificamos no tratamento dado 

pelos artigos ao TIJ como problema social. 

 

 Para facilitar o acompanhamento de nossas descrições e argumentações, organizamos 

tabelas sintéticas nas quais agrupamos os principais resultados transcritos nas tabelas 

reproduzidas no Apêndice 5. 

 

Cabe observar que os 24 artigos tiveram, no total, a autoria de 36 pesquisadores e 

foram publicados em 15 diferentes periódicos. Quanto ao número de páginas, ele variou entre 

5 e 30, tendo, em média, 14,2 páginas por  artigo.  
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 4.2.1. Síntese dos artigos 

 

 Apresentamos, a seguir, uma síntese ou resumo de cada um dos artigos que compõem 

o corpus. Consideramos iniciar por ela para apresentar ao leitor uma visão mais global e 

integrada dos textos que serão fragmentados pela estratégia de análise de conteúdo adotada. 

 

Para organizar esta síntese nos defrontamos desde o início com um dilema: como 

apresentá-la. Em ordem cronológica? Em ordem alfabética? Optamos por apresentá-la em 

subconjunto de textos organizados em torno dos estados e centros de pesquisa produtores dos 

artigos. Optamos por este procedimento visando à maior integração possível desses artigos, na 

medida em que o conjunto nos pareceu disperso e fragmentado. Tal procedimento de 

apresentação, a nosso ver, fortalece a integração. 

 

Optamos pela sequência ordenada em função do número de artigos em cada 

subconjunto. 

 

 4.2.1.1. Minas Gerais 

 

De Minas Gerais, localizamos sete artigos, cinco deles relacionados à Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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O autor com maior produção do corpus é Walter Ernesto Ude Marques, professor da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado em Educação e doutorado em 

Psicologia. Contribui com quatro artigos (1996, 1998, 2001 e 2004). Os artigos da década de 

1990 relacionam-se ao mestrado (Produção social da criança e do adolescente 

marginalizados, 1993) e os dos anos 2000, ao doutorado (Infância (pre)ocupadas: trabalho 

infantil, família e identidade, 2000). 

 

Ambas as pesquisas focalizaram, aparentemente, crianças e adolescentes que 

trabalham nas ruas de Belo Horizonte (MG), e suas famílias, durante a noite23. O autor é 

identificado como membro do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETE), da 

UFMG. Aliás, todos os artigos foram publicados em Trabalho e Educação que se identifica 

como revista do NETE. Até 2004, a revista não publicava palavras-chave. No único artigo que 

dispõe da informação, a palavra-chave adotada é trabalho infantil. 

 

Nesse conjunto de artigos é difícil apreender-se o suporte empírico. Especialmente no 

artigo de 1996, o autor se refere à escuta de crianças e adolescentes sobre estar e trabalhar na 

rua. Ali, adota a perspectiva da “inexorabilidade do destino” da rua para a delinquência. No 

artigo de 1998, sustenta que o trabalho de crianças e adolescentes (“trabalho precoce”) estaria 

indicando uma inversão das relações sociais, na medida em que crianças e adolescentes 

estavam assumindo responsabilidades adultas. 

 

 

                                                 
23 Usamos o qualificativo “aparentemente” porque a informação não aparece explicitamente nos artigos. 
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No artigo de 2001, refere-se ao “trabalho infantil como estratégia de sobrevivência” 

(p. 113) e como “estratégia transgeracional de preservação das famílias” (p. 117), 

interpretação bastante original, mas pouco aprofundada. Relata ter usado a estratégia de 

análise de genogramas, a partir dos quais observou uma “circularidade” do TIJ “que se repete 

por, pelo menos, três gerações” (p. 127). 

 

No último artigo (2004), o autor efetua uma síntese do anterior, dando mais destaque 

ao âmbito da saúde do trabalhador e ao conceito de identidade. Considera que a “família de 

baixa renda funciona, paradoxalmente, como lugar de proteção e risco” (p. 40), que o 

“trabalho infantil sociofamiliar” seria um “problema social que se arrasta décadas ao fio”     

(p. 40), por conta dos constrangimentos enfrentados nas ruas da metrópole, que as crianças e 

os adolescentes que trabalham nas ruas podem “desenvolver uma identidade negativa” de si 

próprios, de suas famílias e de sua classe social. 

 

A UFMG contribuiu com outro artigo (GUERRA, 2002), desta feita da Faculdade de 

Medicina, de autoria de uma “psicóloga, psicanalista” que participou do projeto 

multidisciplinar sobre “impactos na saúde física e mental de crianças e adolescentes que 

trabalham em carvoaria no Vale do Jequitinhonha, MG” (p. 77). O artigo descreve 

procedimentos de escuta, transcreve falas e desenhos de crianças (5 a 10 anos) e falas de 

jovens e jovens adultos (17 a 21 anos). Adota “trabalho infantil” como palavra-chave. Sua 

bibliografia é reduzida e não menciona trabalhos realizados na UFMG. Seu artigo transmite a 

ideia de superação possível, pelas crianças e adolescentes, das adversidades e a adoção de 

programas em prol desses trabalhadores. 
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Outro artigo mineiro é o de Stengel e colaboradoras (2002), grupo de pesquisa da 

PUC-MG que obteve financiamento da Save the Children e OIT para realizar a pesquisa 

Narrativas infanto-juvenis sobre o trabalho doméstico em Belo Horizonte: histórias de vida 

das meninas. O artigo conceitua trabalho doméstico como o que é remunerado (para distingui-

lo do “serviço doméstico”). Após uma análise de 13 500 fichas arquivadas nos Conselhos 

Tutelares de Belo Horizonte, identificam 50 casos de adolescentes entre 11 e 18 anos em 

trabalho doméstico. Entrevistaram individualmente e organizaram grupos focais com dez 

“adolescentes” entre 16 e 18 anos. Informam que “a pesquisa contribui para a desconstrução 

de algumas hipóteses relativas ao trabalho doméstico” (p. 128): as trabalhadoras buscam o 

trabalho por sua iniciativa; a maioria tem idade superior a 12 anos; não estão afastadas das 

famílias; os patrões são frequentemente pessoas relacionadas às famílias; provêm de mesma 

extração social o que gera baixos salários e descumprimento legal; há relações contraditórias 

entre patrões e empregadas (conflitivas ou positivas); há conciliação entre trabalho e estudos 

(regular e curso livre).  

 

O artigo conclui: “para que se possa alcançar a prevenção e erradicação do trabalho 

doméstico de adolescentes [...] é preciso considerar a pluralidade de significações construídas 

para o trabalho doméstico” (p. 129). Não inclui referências bibliográficas. Usa como palavras-

chave “trabalho doméstico” e “adolescente”. 

 

O último artigo mineiro (COSENDEY, 2002) é de autoria de psicóloga, coordenadora 

da Câmara Interistitucional de Proteção ao Trabalhador Adolescente e de Erradicação do 
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Trabalho Infantil de Minas Gerais. Trata-se de ensaio, sem apoiar-se em pesquisa de campo, 

que efetua uma síntese histórica, legal, sócio-familiar sobre o TIJ, bem como suas 

consequências para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Termina apontando saídas. 

Contém poucas referências bibliográficas: além de textos legais, cita trabalhos da Série 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da PUC-SP. Sua perspectiva é abolicionista 

e se assenta na tese do “círculo vicioso”: “a exploração do trabalho infantil existe 

principalmente pela condição de miserabilidade e desestruturação da família, a ausência de 

políticas públicas e a péssima distribuição de renda deste país” (p. 24). 

 

 4.2.1.2. Rio Grande do Norte 

 

Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) localizamos seis artigos 

produzidos entre 2001 e 2004, envolvendo oito autores diferentes de dois grupos acadêmicos: 

Núcleo de Estudos Socioculturais da Infância e Adolescência e Curso de Psicologia 

(graduação e pós-graduação). 

 

Do primeiro grupo, o autor de destaque é Herculano Ricardo Campos, que assinou 

dois artigos, tendo defendido tese de doutorado (em Educação na UFRN) sobre o tema: 

Pobreza e trabalho infantil sob o capitalismo (2001). 

 

Do segundo grupo, duas autoras assinam os quatro artigos: Izabel Cristina do N. 

Feitosa, professora de graduação em Psicologia, que realizou dissertação de Mestrado em 

Psicologia sobre o tema Trabalho infantil na agricultura: sentidos produzidos pelas mães e 
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professoras (2003); e Magda Dimenstein, professora do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UFRN. 

 

Os seis artigos que provêm da UFRN foram publicados em diferentes revistas de 

diferentes regiões do país, apenas dois tendo sido publicados pela revista da própria 

universidade (Estudos de Psicologia), que dedicou um número especial ao tema em 2001. 

 

Os artigos focalizam diversas experiências de trabalho de crianças e adolescentes do 

próprio estado: produção de redes-tecelagem (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003); 

vendedores ambulantes em praia (OLIVEIRA e FRANCISCHINI, 2003); crianças que 

trabalham no cultivo de hortaliças (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004 a e b; FEITOSA et al., 

2001). 

 

Diferentes questões ou categorias foram abordadas pelos artigos: ideologia (CAMPOS 

e ALVERGA, 2001; FEITOSA e DIMESTEIN, 2004b); brincadeira (OLIVEIRA e 

FRANCISCHINI, 2003); práticas disciplinares (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004a); impacto 

no desenvolvimento humano (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003) e política de saúde 

(FEITOSA et al., 2001). Dois dos artigos empregam o descritor “trabalho precoce” e quatro, 

“trabalho infantil”. 

 

Os artigos transcrevem falas de diferentes atores: nutricionista (CAMPOS e 

FRANCISCHINI, 2003); mães de crianças trabalhadoras (FEITOSA e DIMENSTEIN, 

2004b); mães e professoras de crianças trabalhadoras (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004b); 
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crianças que trabalham e não trabalham (OLIVEIRA e FRANCISCHINI, 2003); crianças que 

trabalham em hortas e estudam (FEITOSA et al., 2001). 

 

Alguns dos artigos (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004b; OLIVEIRA e 

FRANCISCHINI, 2003) citam trabalhos dos colegas e dissertações/teses defendidas na 

UFRN. Não identificamos, no entanto, uma linha teórica compartilhada. Porém, notamos, de 

modo explícito ou implícito, a adoção de uma perspectiva abolicionista, com exceção do 

artigo de Feitosa e Dimenstein (2004b), que afirma que “[...] não são todas as formas de 

trabalhos realizados que se quer abolir. Há situações em que a realização de certas atividades 

é legítima [...]” (p. 60). 

 

4.2.1.3. Rio Grande do Sul 

 

O Rio Grande do Sul contribuiu com dois conjuntos de artigos: o primeiro composto 

por três da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e o segundo, composto por 

outros três da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

 

Dois artigos da UFRGS têm como autora principal Paola Biasoli Alves (2001 e 2002), 

relacionam-se à sua dissertação de mestrado (O brinquedo e as atividades cotidianas de 

crianças em situação de rua, 1998), realizada no Programa de Pós-graduação em Psicologia 

do Desenvolvimento da UFRGS. Ambos se referem a crianças e adolescentes em situação de 

rua e adotam a teoria de Bronfenbrenner de desenvolvimento humano. Os dois artigos 

apoiaram-se, no plano empírico, em observação de 20 crianças (meninos e meninas) em 
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situação de rua em Porto Alegre, tendo em média 10 anos de idade. É apenas no artigo de 

2002 que aparece a palavra-chave “trabalho infantil”, pois no de 2001 o termo trabalho está 

escrito apenas no título. 

 

Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas (ambos), Jogo de Sentenças 

Incompletas sobre brinquedo e trabalho (2001) e observação em ambiente natural com 

registro cursivo (2002). 

 

Os artigos contêm número expressivo de referências bibliográficas, especialmente 

sobre crianças e adolescentes em situação de rua e, particularmente, do Programa que abrigou 

a dissertação, apesar de incluírem referências de outras instituições e locais. 

 

Ao reconhecerem que crianças expressam gostar e querer trabalhar, advertem que “o 

que se encontra subliminar a estas, e às demais respostas, são as crenças, os valores e as 

expectativas vinculadas a sua situação” (p.67) e transcrevem ponderação de Souza (1994) de 

que “existe uma ideologia de ‘valorização’ do trabalho da criança mais do que a real 

participação desta na renda familiar” (p. 67). 

 

O artigo de 2002 apresenta e destaca (nas conclusões) a complexidade de experiências 

de crianças em situação de rua, apesar de focalizar pouco a atividade de trabalho: “o trabalho 

foi uma atividade pouco frequente e será discutido em conjunto com os outros dados”          

(p. 310). 
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O outro artigo proveniente da UFRGS é bastante inovador: trata de lembranças de 

velhos sobre o mundo do trabalho na infância (STRECK e FRISON, 1999). Foram analisados 

relatos sobre a experiência de trabalho na infância de histórias de vida de onze pessoas com 

60 anos e mais, aposentadas há pelo menos cinco anos. O artigo constitui parte da pesquisa 

sobre “Identidade e Aposentadoria”, financiada pela FAPERGS/CNPq e de autoria de 

professoras da UFRGS e UNISINOS, entre janeiro de 1997 e dezembro de 1998. Não usa 

palavras-chave relacionadas ao TIJ, que aparece no título24. 

 

As autoras notaram diversidade nas experiências de trabalho. Segundo elas, “em geral, 

a realização de alguma atividade, seja ela considerada como ajuda ou como trabalho, não é 

representada como sofrimento, nem significa a perda da infância” (p. 116). O artigo traz, 

ainda, reflexão inovadora quando destaca as particularidades do meio rural: sendo o acesso à 

escola e à casa de vizinhos e amigos, de modo geral, difícil “as crianças ocupavam-se com 

outras atividades comumente relacionadas ao trabalho” (p. 117).  O artigo não menciona 

referências bibliográficas sobre TIJ. 

 

Dentre os três artigos da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), dois são de 

autoria de Betina Hillesheim (2001; 2004), baseados na dissertação de mestrado “Trabalho e 

infância na vida de meninos e meninas trabalhadores(as) em lavouras de fumo” (2001), 

realizada junto à PUC-RS no Programa de Psicologia Social e da Personalidade. Ambos os 

artigos empregam a palavra-chave “trabalho infantil”. 

 

                                                 
24 Consideramos este artigo como contemporâneo (um dos critérios para a inclusão no corpus) por tratar dos 
sentidos que o TIJ desenvolvido anos atrás adquire nos dias de hoje para esses sujeitos. 
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Informando adotar a metodologia do “construcionismo social”, a pesquisa de campo 

que originou a dissertação consistiu em visitas semanais à escola durante cinco meses de 2000 

e entrevistas com “dez meninos e meninas trabalhadores(as) em lavouras de fumo” (p. 110). 

Não há informação sobre as suas idades. 

 

O artigo de 2001 é mais geral, apresentando as diversas atividades consideradas 

trabalho, os seus diferentes termos e significados (ajuda, serviço, trabalho e emprego) usados 

pelos sujeitos. Apesar de associarem ao trabalho termos como “pesado” e “cansativo”, as 

crianças entrevistadas justificam-no em nome da cooperação com o grupo familiar. A autora 

não nota incompatibilidade entre o trabalho e ser criança a partir do que observou: para 

aquelas crianças “o trabalho integra a infância, assim como o brinquedo e o estudo” (p. 116). 

Suas referências bibliográficas provêm mais da Sociologia e Antropologia. 

 

No outro artigo, Hillesheim (2004) focaliza, para o mesmo grupo de crianças (de uma 

região de colonização alemã), as relações entre trabalho e construção do masculino e do 

feminino. Aponta diferenças entre o trabalho (mesmo doméstico) de meninos e meninas, as 

atividades de lazer (poucas), as expectativas quanto à escolarização, ao mercado de trabalho e 

ao amparo aos próprios pais. Este artigo inclui um bom número de referências bibliográficas 

da Psicologia. 

 

O terceiro artigo proveniente da UNISC (SILVA, 2001) foi também produto de 

dissertação de mestrado, porém realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional. Adota, também, uma perspectiva de análise de gênero (Trabalho 
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infantil e construção da identidade de gênero) quanto à participação de crianças na 

agricultura familiar do fumo na região de Santa Cruz do Sul (RS). Da Psicologia, privilegia a 

categoria identidade. 

 

O trabalho de campo constituiu em visitar as famílias, entrevistar seus “componentes” 

e aplicar o teste CAT-A em meninas tendo entre 10 e 12 anos do meio rural e urbano. Os 

resultados do CAT-A não são apresentados. As considerações finais distanciam-se daquelas 

referidas nos artigos de Hillesheim (2001 e 2004): em vez da diversidade de infâncias e da 

compatibilidade entre ser criança, brincar, estudar e trabalhar, Silva (2001) observa a negação 

da infância. 

 

 

Esta “ajuda”, [...], faz com que a criança, e seus familiares, esqueçam que a infância 
não é o momento de cuidar, limpar, passar, varrer, cozinhar, mas sim, o momento 
de estudar, brincar e ser muito mais protegida do que proteger (SILVA, 2001,        
p. 107). 

 

 

Mesmo trabalhando em mesma região, em período muito próximo, em mesma 

universidade, e compartilhando o enfoque de gênero, as autoras apresentam considerações 

finais diversas, não estabelecem diálogo e não fazem referência aos trabalhos recíprocos. 

  

4.2.1.4. São Paulo/Rio de Janeiro 

 

Dois artigos provêm de mesmo grupo de autores, originários do Rio de Janeiro (da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e de São Paulo (da Universidade de São Paulo) 
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referentes à mesma pesquisa realizada junto a adolescentes paulistas tendo entre 11 e 18 anos 

(OLIVEIRA et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002). A autoria coletiva envolveu 

pesquisadores(as) provenientes das áreas da Saúde e da Psicologia. Os artigos usaram o 

descritor “trabalho do adolescente”. 

 

A categoria analítica privilegiada é representação social a partir do enquadre teórico de 

Moscovici. O trabalho de campo do artigo de 2002 consistiu na aplicação de um questionário 

para analisar fatores de risco e da técnica de evocação livre para analisar as representações 

sociais. O artigo de 2001 menciona grupos focais. Os sujeitos foram 778 adolescentes (11 a 

18 anos), trabalhadores e não trabalhadores, estudantes de 5ª a 8ª série do ensino fundamental 

e 1ª a 3ª séries do ensino médio. 

 

O artigo de 2001 dá ênfase às dimensões “futuro e liberdade” na análise das 

representações sociais; o de 2002, a relação entre retenção escolar, trabalho e representações 

sociais. 

 

As conclusões do artigo de 2001:  

 

 

Os jovens participantes do estudo atribuem sentidos bastante claros a cada objeto 
analisado e associam a eles funções distintas: se o trabalho parece funcionar como 
um mecanismo de legitimação de valores sociais hegemônicos, a escola parece ter o 
poder de libertar assegurando um futuro diferente daquele da família de origem; se 
o trabalho cumpre uma função associada a sobrevivência, a escola funciona como 
instância de saber e criatividade; a ambos estão estreitamente ligados às 
possibilidades ou impossibilidade de futuro de crianças e adolescentes das camadas 
mais pobres da população (OLIVEIRA et al., 2001, p. 257). 
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O artigo de 2002 conclui: 

 

 

Verificou-se neste estudo que o trabalho representa um risco estatisticamente 
observado para a retenção escolar, e que esse trabalho é justificado pelas 
representações dos próprios jovens, por um lado na necessidade econômica do 
trabalho, por outro, atribuindo-lhe um valor moral e de futuro, ou seja dotando-lhe 
de legitimidade (OLIVEIRA et al., 2002, p. 191). 

 

 

A maior parte das referências relaciona-se à teoria e ao método para investigar 

representações sociais, sendo apenas duas as referências sobre TIJ. Curiosamente, o artigo de 

2002 não menciona o artigo dos mesmos autores publicado em 2001. 

 

  4.2.1.5. Individuais 

 

Os demais artigos são produções isoladas. O mais antigo, Adolescência e criatividade: 

o trabalho precoce e suas relações com a personalidade (LOPES, 1986), resume tese de 

doutorado defendida em 1983, na Universidade Paris V, René Descartes. A autora era 

professora de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, mas o trabalho de campo 

foi realizado no Rio de Janeiro. Seus sujeitos foram 182 adultos de ambos os sexos, 

trabalhadores, dos quais 92 trabalharam durante a adolescência. O procedimento foi aplicar e 

analisar, com métodos estatísticos, o TAT como um teste de criatividade conceituado a partir 

de proposta de Winnicott. 
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A autora observa associação entre trabalhar na adolescência (“trabalho precoce”) e 

nível baixo de criatividade e, inversamente, não trabalhar na adolescência e nível alto de 

criatividade. 

 

O artigo estabelece como principal foco de diálogo, a adolescência, daí bom número 

das referências bibliográficas tratarem essa temática, não havendo referência sobre TIJ. O 

artigo não menciona palavras-chave. 

 

O outro artigo isolado é de autoria de Sônia M. Gomes Sousa (1999), originário de sua 

dissertação de mestrado defendida no Programa de Estudos Pós-graduados de Psicologia 

Social da PUC-SP, em 1994: Trabalho infantil: a negação da infância? Estudo do significado 

do trabalho para crianças das camadas populares. 

 

A maior parte do artigo é dedicada a uma revisão da literatura brasileira sobre TIJ. 

Sobre o trabalho de campo, refere-se que foi realizado em uma amostra de famílias moradoras 

de bairro periférico de Goiânia. Foram aplicados questionários em 384 “lotes” sobre: 

caracterização das famílias e perfil de crianças de 7 a 12 anos. Além disso, foram realizadas 

entrevistas. Mas o número e as características dos entrevistados não foram explicitados. 

 

Entre outros resultados, observou que a maioria das crianças estava estudando e que 

todas elas, em algum momento da vida e do dia, estiveram envolvidas com trabalho em casa 

ou fora de casa. O artigo descreve significados referentes ao trabalho e expectativas de futuro 

a partir da escuta dos sujeitos (mães e crianças). O artigo conclui pela periculosidade do TIJ e 
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seu caráter ideológico “que se expressa quando as mães e as próprias crianças associam o 

trabalho com felicidade, liberdade [...]” (SOUSA, 1999, p. 138). 

 

O artigo não contém palavras-chave. As referências bibliográficas versam 

principalmente sobre TIJ no Brasil, textos publicados nos anos 1970, 1980 e início de 1990 e 

provenientes de diversas áreas do conhecimento. 

 

O terceiro artigo “individual” é o mais recente e foi publicado em espanhol, apesar de 

se referir ao TIJ no Brasil. Trata-se do artigo de Albertina M. Martínez (2001): Trabalho 

infantil y subjetividad: una perspectiva necesaria. O artigo adota “trabalho infantil” como 

uma de suas palavras-chave. 

 

Considera que a Psicologia pode aumentar seu espaço no campo de pesquisas sobre 

TIJ e vislumbra, para tanto, a perspectiva dos estudos sobre subjetividade. Considera que o 

enfoque predominante é “macro” e “que, [...], está inserido en el carácter fundamentalmente 

descriptivo cuantitativo que ha dominado gran parte de la investigación psicológica” (p. 237). 

 

A maior parte do artigo é dedicada a tratar do tema da subjetividade, o que transparece 

nas referências bibliográficas (oito referências de autoria de González Rey), apesar de 

incorporarem alguns títulos sobre TIJ no Brasil. 

 

O trabalho de campo é considerado ainda como exploratório sendo desenvolvido por 

alunos de Psicologia do Centro Universitário de Brasília. Menciona trabalho de uma aluna 
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(Maria Raquel Coelho) junto a dez trabalhadores ambulantes, tendo entre 10 e 13 anos, sendo 

nove de sexo masculino. Identificam quatro formas diferenciadas de aproximação desses 

sujeitos ao mundo do trabalho. Conclui que o trabalho marcará trajetórias diversas de 

desenvolvimento dessas pessoas conforme os significados que assume na subjetividade das 

pessoas. 

 

Ao final desta síntese dos artigos que compõem o corpus, e a despeito da estratégia 

usada para sua apresentação visando a reforçar agrupamentos, tem-se a impressão de que não 

estamos lidando ainda com um campo de conhecimentos, dada a fragmentação, ausência de 

diálogo, dispersão teórico-conceitual, e mesmo, fragilidade metodológica decorrente da 

omissão de informações. A carência ou insuficiência de diálogo com a produção sobre o tema 

TIJ se faz sentir em nível nacional, mas também internacional, este literalmente ausente das 

referências específicas sobre o tema. 

 

Constatamos, assim como Moraes (2007) e Ferreira (2001) o fizeram em relação às 

várias áreas de conhecimento, que, também nos artigos sobre TIJ produzidos por psicólogos, 

reflexões mais teóricas são negligenciadas. 

 

Lendo e relendo este conjunto de artigos sobre TIJ no Brasil da óptica da Psicologia 

(ou de psicólogos), não se consegue construir um quadro sobre a questão, seu conhecimento 

ou debate no país para além da condenação ao “trabalho infantil” e a sustentação, explícita ou 

implícita, de sua erradicação. Porém, ao lado de artigos que sustentam uma posição 

condenatória inequívoca (CAMPOS e ALVERGA, 2001; CAMPOS e FRANCISCHINI, 
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2003; COSENDEY, 2002; FEITOSA, 2001; GUERRA, 2003; MARQUES, 2004; 

OLIVEIRA et al., 2002; SILVA, 2001; STENGEL et al., 2002), outros problematizam-na, 

levantando a diversidade de sentidos de trabalhar para os diversos atores sociais (FEITOSA e 

DIMENSTEIN, 2004a; FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004b; MARTINEZ, 2001). 

 

A dificuldade em se construir um quadro articulado dessa produção pode ser explicada 

(ou justificada?) por duas razões, além daquelas intrínsecas ao desenvolvimento e contornos 

da produção em Psicologia no país: a diversidade dos tipos de trabalho e de crianças e 

adolescentes focalizados pelos artigos; o caráter recente da produção. 

 

Como vimos, o conjunto dos 24 artigos tratou de formas tão diversas de trabalho como 

rural em área de colonização alemã (SILVA, 2001; HILLESHEIM, 2004), de produção do 

carvão (GUERRA, 2002), urbano institucionalizado (LOPES, 1986) ou na rua, modalidade de 

trabalho mais recorrente (ALVES et al., 2002; ALVES et al., 2001; MARQUES, 1996; 

MARQUES, 2001; MARQUES, 2004).   

 

Finalmente, vale destacar certa concentração no tempo: talvez com exceção dos 

artigos provenientes da UFRG, os demais parecem circunscritos a períodos restritos, não 

permitindo que se vislumbre continuidade da temática. Porém, o percurso histórico ainda é 

pequeno para que se possa firmar tal prognóstico. 
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4.2.2. O contexto institucional de produção dos periódicos e artigos 

 

Neste tópico descrevemos três eixos relevantes para a caracterização do contexto 

institucional: tempo, espaço e filiação. 

 

 4.2.2.1. Distribuição temporal 

 

A primeira constatação a ser destacada é que a produção acadêmica de artigos de 

psicólogos sobre o tema TIJ no Brasil é recente: apenas um artigo foi publicado na década de 

1980, apenas quatro na década de 1990 e os demais datam dos anos 2000 (79,2%) (Gráfico 2). 

Aqui, estamos nos referindo à data de publicação dos artigos e não à data de realização das 

pesquisas. Como vimos na síntese anterior, as pesquisas podem anteceder vários anos à 

publicação dos artigos. 

 

Gráfico 2: Distribuição dos artigos por anos de publicação 

 
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
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Três observações se impõem.  A primeira é a confirmação da defasagem temporal 

entre a publicação de artigos acadêmicos em Psicologia sobre o tema TIJ e sua evidência na 

mídia (FREITAS, 2004), conforme havíamos vislumbrado no Capítulo 3, partindo de 

pesquisas de tipo “estado da arte”. Enquanto na produção de artigos acadêmicos de psicólogos 

o pico das publicações ocorre em 2001, na mídia os picos, no jornal Folha de S. Paulo, 

ocorrem na década anterior: o tema prostituição infanto-juvenil tem como pico o ano de 1992 

(ANDRADE, L., 2001); o tema “meninos de rua”, os anos de 1993 e 1996 (ANDRADE, M., 

2005) e o tema TIJ, o ano de 1997 (FREITAS, 2004). Tal defasagem temporal é rica em 

consequências e ponderações. Em primeiro lugar, ao invés da produção acadêmica de 

psicólogos influenciar a produção midiática, é esta que teria tido eventualmente, a primazia: 

por ser posterior, a produção acadêmica de psicólogos teria mais chance de ser impregnada 

pela produção midiática. Em segundo lugar, tal defasagem atesta a relativa morosidade da 

Psicologia no Brasil de envolver-se ou antecipar sua atenção a temas de mobilização social. 

Em terceiro lugar, que no momento de constituição da agenda do problema social TIJ no 

Brasil, a participação de psicólogos enquanto pesquisadores especialistas ou não ocorreu ou, 

se ocorreu, não o foi com sustentação em pesquisas divulgadas em artigos. 

 

Uma segunda observação se refere à defasagem numérica entre publicação de artigos e 

defesa de teses e dissertações. Apesar de nossa prospecção no Banco de Teses da CAPES não 

ter se restringido à Psicologia, notamos que um maior número de teses e dissertações sobre o 

tema TIJ vem sendo produzido a partir de 2001 (78,7% do total) (Gráfico 1, p. 134). 

Considerando-se a defasagem temporal entre defesa da tese ou dissertação e sua 
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transformação e publicação em artigo (quando isto ocorre), é possível supor que, a despeito 

do maior interesse acadêmico brasileiro sobre o tema, continuaremos dependentes da 

produção midiática e dos especialistas internacionais. 

 

A terceira observação destaca que tal defasagem temporal pode contribuir para a 

homogeneização das pesquisas tendo em vista o fato de que a quase totalidade dos artigos 

analisados é posterior à campanha pela erradicação do “trabalho infantil”.  

 

Com efeito, como discutido no Capítulo 3, a literatura acadêmica brasileira sobre TIJ 

anterior ao período que coincide com o incremento de ações da OIT pela erradicação do TIJ 

nos países em desenvolvimento (início dos anos 1990) era escassa e, em geral, caracterizava-

se por uma abordagem do tema diferente da atual, que costuma se alinhar às campanhas de 

erradicação do TIJ.  

 

Segundo Bonamino e colaboradoras (1993), as pesquisas anteriores aos anos 1990 

mostram que os trabalhadores infanto-juvenis sentem-se importantes por poderem contribuir 

com a renda familiar e a literatura jurídica preocupava-se com as condições de trabalho de 

crianças e adolescentes. Porém, quando se defende a erradicação do TIJ, faz-se pouca 

diferenciação quanto a formas e condições de trabalho, tema que, praticamente, desapareceu 

da bibliografia sobre a participação de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Como 

mostraremos adiante, as condições de trabalho, geralmente, são abordadas nos artigos 

analisados quando os autores partem de exemplos extremos de explorações e condições 
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precárias de trabalho para argumentar que o TIJ é sempre prejudicial às crianças e aos 

adolescentes. 

 

 4.2.2.2. Distribuição geográfica 

 

A segunda dimensão para contextualizar a produção é sua distribuição geográfica. Ou 

seja, do ponto de vista geográfico, nosso corpus é representativo da produção acadêmica 

brasileira em Psicologia sobre TIJ no Brasil? 

 

Nossa grade de análise previu três entradas para captar a origem geográfica: uma 

referente ao local de publicação dos periódicos; outra, sobre o local de produção dos artigos; e 

a terceira sobre o local de referência ou observação sobre o TIJ. As informações sobre estas 

três entradas estão sumarizadas na Tabela 4. 

 

Seguindo a tendência observada nos artigos brasileiros em geral (SUEHIRO et al., 

2007; YAMAMOTO et al., 1999) e nos textos que focalizam o TIJ (MORAES, 2007), 

também identificamos em nosso corpus uma concentração da produção nas regiões Sudeste e 

Sul (Tabela 4). Vale ainda destacar a ausência de periódicos, inserção de autores e focalização 

da ocorrência de TIJ na região Norte. 
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TABELA 4: Distribuição geográfica de publicação do periódico, produção do artigo e ocorrência do TIJ 

Regiões  Publicação do 

periódico 

Produção do artigo Ocorrência do TIJ 

Norte - - - 

Nordeste 20,8% 20,8% 25,0% 

Centro-oeste 12,5% 4,2% 8,3% 

Sudeste 37,5% 29,2% 29,2% 

Sul 29,2% 16,7% 25,0% 

Misto - 29,2% 4,2% 

Geral - - 8,3% 

 

 

 Os altos índices de artigos publicados nas regiões Nordeste e Sudeste provêm da 

contribuição especial de dois periódicos: Estudos de Psicologia, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e Trabalho e Educação, da Universidade Federal de Minas Gerais. O 

primeiro, graças à publicação de um número especial sobre TIJ contribuiu com quatro artigos. 

O segundo, publicação do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação da UFMG, constitui 

o veículo preferencial de divulgação dos artigos de Walter Ernesto Ude Marques (1996; 1998; 

2001; 2004), pesquisador do referido núcleo e o autor mais profícuo de nosso corpus. 

 

A distribuição geográfica sugere uma intensa coerência entre local de publicação do 

periódico, de produção do artigo e de ocorrência do TIJ. Assim, autores inseridos em uma 

região tendem a publicar em revista da mesma região sobre TIJ ocorrendo também na 

região25. Tal concordância pode ser interpretada como coerência e/ou endogenia. Por outro 

lado, a endogenia é relativamente compensada: quando da ocorrência de artigos em 

colaboração de autores de origens institucionais diversas (ALVES et al., 2001; OLIVEIRA  

                                                 
25 Ver Quadro 9, Apêndice 5. 
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et al., 2001); quando em autoria individual o artigo provém de docente trabalhando em uma 

instituição diferente da que realizou seu trabalho de tese ou dissertação (SOUSA, 1999); ou 

quando o artigo produzido em uma região, sobre TIJ daquela região, é publicado em periódico 

fora desse circuito (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003). 

 

A organização do Quadro 4 em regiões esconde a reduzida distribuição geográfica 

pelas unidades federadas. Assim, na verdade, todos os artigos da região Nordeste se referem 

apenas a periódicos, autores e ocorrência de TIJ no estado do Rio Grande do Norte. Todos os 

autores de artigos que se referem ao TIJ na região Sul estão circunscritos ao Rio Grande do 

Sul. As regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam maior diversidade de unidades federadas 

quanto aos três itens considerados: estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

aparecem como locais de inserção institucional de autores, porém, São Paulo não aparece 

como local de produção de periódicos que tenham publicado artigos de psicólogos sobre TIJ e 

o Espírito Santo não aparece como local de observação do trabalho de crianças e adolescentes. 

Portanto, nosso corpus não abrange a totalidade do território nacional em nenhuma das três 

entradas previstas pela grade de análise. 

 

A concentração geográfica pode ainda ser acentuada quando atentamos para o local de 

produção e observação das pesquisas que sustentam os artigos. Assim, no Rio Grande do Sul, 

os artigos focalizam apenas dois municípios: Porto Alegre (especialmente, crianças e 

adolescentes em situação de rua) e Santa Cruz do Sul (produção agrícola do fumo). Em Minas 

Gerais, os artigos focalizam apenas Belo Horizonte (cinco artigos) e o Vale do Jequitinhonha 

(um artigo). No Rio Grande do Norte, os artigos focalizam Natal (quatro artigos), sua periferia 



 

 

175 

(um artigo) e o município de Jardim de Piranhas (um artigo). No Centro-Oeste os artigos 

focalizam Brasília e Goiânia. Do estado do Rio de Janeiro apenas a capital é locus de 

observação de TIJ. Em São Paulo foram apenas duas cidades do interior selecionadas como 

campo de pesquisa (Monteiro Lobato e Santo Antônio do Pinhal). Portanto, dos 24 artigos 

analisados, 19 (79,2%) situaram a pesquisa no mesmo município de inserção institucional do 

autor. 

 

Razões contingenciais, como disponibilidade de recursos financeiros e disponibilidade 

de tempo, podem, pelo menos parcialmente, explicar tal concentração espacial. Com efeito, 

um bom número de artigos (45,8%) provém de teses ou dissertações. Mas este aspecto, o da 

filiação institucional de autores ou artigos, será tratado no próximo item. 

 

 4.2.2.3. Relações institucionais 

 

Praticamente todos os periódicos que integram o corpus (93,75%) são provenientes de 

universidades. Além disso, mais da metade (56,3%) obteve qualificação A na avaliação 

Qualis, da CAPES (2007), enquanto 26,7% obteve C e apenas um periódico não foi avaliado 

(Tabela 5).  

 

Um alto percentual de autores são doutores (33,3%) e mestres (25,0%) e muitos são 

vinculados à universidade (72,2%). Além disso, a grande maioria dos artigos provêm de 

pesquisas (87,5%), muitas delas realizadas no contexto de teses e dissertações (52,4%) e as 
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referências bibliográficas predominantes são também acadêmicas (83,3%). Poucos artigos de 

tipo relato de pesquisa (14,3%) mencionam apoio de recursos financeiros (14,3%). 

 

TABELA 5: Características predominantes: periódicos, autores e artigos  
CARACTERÍSTICAS 

PREDOMINANTES N % 

PERIÓDICOS   

Tipo de instituição de origem   

Universidade 14 93,3% 

Avaliação Qualis - localidade   

nacional 11 73,3% 

Avaliação Qualis - qualidade   

A (alta) 8 53,3% 

Área do Periódico   

Psicologia 9 60,0% 

AUTORES   

Titulação   

doutor 12 33,3% 

Tipo de instituição de origem   

universidade 26 72,2% 

ARTIGOS   

Tipo de artigo   

relato de pesquisa 21 87,5% 

Tipo de pesquisa*   

diagnóstico 21 100,0% 

Financiamento de pesquisa*   

não consta 18 85,7% 

Financiadores**   

CAPES e FAPERGS 1 33,3% 

CNPQ 1 33,3% 

Save the Children 1 33,3% 

Principal referência   

produção acadêmica 20 83,3% 

*O percentual apresentado considera em seu total apenas os artigos de tipo “relato de pesquisa”.  
** O percentual apresentado considera em seu total apenas os artigos que mencionaram financiamento para a pesquisa. 
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Tais características do corpus, como já assinalamos, pode explicar, parcialmente, a 

concentração geográfica apontada no item anterior. 

 

Por outro lado, trata-se de um conjunto de artigos produzidos no âmbito institucional 

da Psicologia ou por psicólogos: dentre os 15 periódicos diferentes que publicaram artigos de 

nosso corpus, 60,0% vinculam-se à Psicologia. No total de 24 artigos analisados, 58,3% 

foram publicados em periódicos vinculados à Psicologia.  

 

Tal vinculação à Psicologia se traduz na predominância de mulheres entre os(as) 

autores(as): 86,1% dos(as) autores(as) são de sexo feminino. Tal predomínio feminino pode 

ser imputado a pelo menos três ordens de circunstâncias: predominância de mulheres entre 

estudantes da graduação e pós-graduação brasileira (ROSEMBERG, 2008); a Psicologia 

constitui, no Brasil, uma área de conhecimento e prática com predominância feminina 

(YAMAMOTO et al., 1999; SUEHIRO et al., 2007); a temática relacionada à infância, na 

prática profissional, acadêmica e ativista vem mobilizando mais as mulheres. 

 

Se encontramos maioria de mulheres entre os(as) autores(as), o índice de 

produtividade dos homens, assim como observado por Yamamoto e colaboradores (1999),  é 

superior ao das mulheres em nosso corpus: 41,7% dos autores são autores de mais de um 

artigo; entre os homens, 60% publicaram mais de um artigo; e entre as mulheres, 33,3%. Vale 

observar que um dos autores assina sozinho quatro artigos (16,6% do corpus): Marques 

(1996; 1998; 2001; e 2004). 
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Calazans (2000) afirma que as mulheres são maioria entre os autores não só na área da 

Saúde, como também da tematização sobre a infância e a adolescência. Ela busca relacionar 

tais observações com a hipótese levantada por Baccini (2000) de que haveria uma estratégia 

de inserção de grupos sociais minoritários, no sentido do poder social, nessas áreas. Baccini 

(2000 apud CALAZANS, 2000) apontou, ao analisar a conformação de conselhos tutelares, a 

maior concentração de mulheres e de negros entre seus membros.  

 

 

Essa estratégia poderia ser considerada como um produto indireto dos processos de 
subordinação das idades não adultas. Nessa hipótese, as áreas de tematização da infância e da 
adolescência configurariam espaços privilegiados para a inserção profissional de grupos 
sociais minoritários por revelarem-se como campos de baixa competitividade, assim como, 
espaços de experimentação anterior à inserção profissional em campos temáticos mais 
concorridos (CALAZANS, 2000, p. 124-125). 

 

 

Parece-nos possível sugerir que o corpus se aproxima do que é mais frequente na 

produção acadêmica brasileira no geral e na Psicologia: concentra-se no Sul e no Sudeste, é 

produzida em universidade e, como na Psicologia em geral, a maior parte de seus autores são 

mulheres.   

 

Além disso, encontramos autores de alta titulação, o que nos conduz a observar que, se 

por um lado, é de interesse dos editores dos periódicos que pesquisadores reconhecidos 

publiquem em suas páginas, por outro, os pesquisadores têm seu prestígio aumentado quando 

publicam em revistas consideradas de alta qualidade. Nesse contexto, o tema e sua abordagem 

também podem adquirir maior visibilidade. Esse processo é denominado por Thompson 

(2002) de valorização cruzada. Porém, restaria efetuar-se um balanço sobre a frequência 
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relativa de artigos sobre o tema TIJ e sobre outros temas para averiguarmos a importância que 

lhe é outorgada pelos periódicos acadêmicos. Tal averiguação, no entanto, situa-se além dos 

limites desta pesquisa. 

 

Como informamos, a maioria dos artigos analisados trata de relatos de pesquisa (84%), 

todas elas de tipo “diagnóstico” (Tabela 5). Com exceção do artigo de Feitosa e colaboradores 

(2001), no qual se investigam políticas de saúde voltadas às crianças e aos adolescentes 

trabalhadores, as demais pesquisas se propõem a investigar o trabalho infanto-juvenil da 

perspectiva dos trabalhadores e/ou de suas famílias. As perguntas que norteiam tais pesquisas 

relacionam-se com os significados do trabalho para as crianças, adolescentes e suas famílias, 

seus impactos na construção de suas identidades e sua caracterização junto a populações 

específicas. Tal observação nos permite adentrar o tópico sobre a abordagem do TIJ nos 

artigos do corpus. 

 

 4.2.3. Abordagens e concepções 

 

 4.2.3.1. Sobre o silêncio 

 

Na medida em que a quase totalidade dos artigos do corpus constituem relatos de 

pesquisa, nossa expectativa seria de que informações cruciais sobre os sujeitos, especialmente 

aquelas relacionadas a crianças e adolescentes, fossem especificadas. Porém, este não foi o 

caso, como veremos a seguir. 
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Como tem sido habitual no NEGRI, aqui também procuramos dar sentido à categoria 

de indeterminação como alternativa presente na grade de análise. Iniciamos, pois, na Tabela 6, 

transcrevendo a frequência de indeterminação para as diferentes categorias. Lembramos que 

do conjunto de 24 artigos, apenas três não se apoiaram em trabalho de campo (COSENDEY, 

2002; MARQUES 1998; CAMPOS e ALVERGA, 2001) e um não tratou de crianças e 

adolescentes trabalhadores, mas de política de saúde voltada para este público (FEITOSA     

et al., 2001). Assim, estes quatro artigos não foram incluídos na Tabela 6.   

 

TABELA 6: Índice de indeterminação (N = 20) 

CATEGORIAS  N* % 

Zona de localização do TIJ 3 15,0%  

Região de ocorrência do TIJ 0 0,0% 

Idade 5 25,0% 

Sexo 7  35,0% 

Cor/raça  19 95,0%  

Escolaridade 6 30,0% 

Tipo de atividade ou ocupação 5 25,0% 

Extração social 3 15,0% 

Número de sujeitos 6 30,0% 

Cuidados éticos 12 60,0% 

*Número de artigos que não mencionam o atributo 

 

Atributos fundamentais, como cor/raça, idade, sexo, tipo de atividade, região ou zona 

de realização do trabalho foram omitidos, por vezes, com alta incidência. Além da omissão 

frequente da informação sobre pertença étnico-racial em pesquisas e artigos produzidos por 
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psicólogos brasileiros – em nossa amostra apenas um artigo menciona a cor/raça – notamos, 

com certa admiração, a ausência de informação sobre idade (25%), sobre o tipo de 

ocupação/atividade (25%), escolaridade (30%) e cuidados éticos tomados durante a realização 

da pesquisa (60%), mesmo naquelas que escutaram crianças, adolescentes e seus familiares. 

Parece que a pesquisa em Psicologia praticada no Brasil, mesmo nos anos recentes, ainda não 

incorporou, de modo generalizado, procedimentos éticos que vêm sendo sugeridos por 

pesquisadores nacionais (ROSEMBERG e ANDRADE, 1999) e internacionais (MANN e 

TOLFREE, 2003; CLACHERTY e DONALD, 2007) quando da escuta de crianças e 

adolescentes. Isto, a nosso ver, se torna ainda mais grave, pois, como veremos adiante, nem 

sempre os qualificativos atribuídos a crianças, adolescentes e seus familiares são neutros, 

podendo, por vezes, ser associados a estigmas de natureza moral (“marginalidade”, “famílias 

desorganizadas”, “delinquente” etc.). Perguntamo-nos: quais crianças, adolescentes e 

familiares forneceram seu consentimento informado? Quais forneceriam tendo conhecimento 

sobre o eventual uso desses qualificativos? Mas, é necessário destacar que, apesar de menos 

presentes, seis artigos mencionam os cuidados éticos adotados (ALVES et al., 2002; 

STENGEL et al., 2002; GUERRA, 2002; FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004a; 2004b; 

OLIVEIRA e FRANCISCHINI, 2003). 

 

Por outro lado, a ausência de informações nos artigos sobre atributos tão importantes 

em pesquisas apoiadas em trabalho de campo aponta (como a idade de crianças e 

adolescentes) para uma faceta importante do tratamento dado à categoria “trabalho infantil” 

no corpus: sua reificação. Trataremos desse aspecto posteriormente. 
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 4.2.3.2. Atributos associados ao TIJ 

 

Quando presente, quais os principais atributos associados a crianças e adolescentes 

que trabalham? Os artigos do corpus referem-se principalmente a trabalhos realizados em 

situação de rua, executado por crianças e adolescentes na faixa etária do ensino fundamental 

(dos seis aos 14 anos), das camadas populares de sexo masculino, da região Sudeste e que 

frequentam a escola (Tabela 7). 

 

TABELA 7: Caracterização do TIJ tratado nos artigos 

CARACTERÍSTICAS 

PREDOMINANTES DO TIJ N %* 

Zona de localização do TIJ     

TIJ em área urbana 8 33,3% 

TIJ em geral 6 25,0% 

TIJ em área rural 6 25,0% 

Região de ocorrência do TIJ    

Região Sudeste 8 33,3% 

Região Sul 6 25,0% 

Região Nordeste 5 20,8% 

Brasil em geral 3 12,5% 

Idade    

idade do ensino fundamental 6 25,0% 

misto 6 25,0% 

Tipo de atividade ou ocupação     

ocupações e atividades em centros 

urbanos 7 29,2% 

*O percentual apresentado não considera em seu total os artigos classificados como “não se aplica”.  
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 Tais características predominantes na população de crianças e adolescentes 

trabalhadores focalizadas pelo conjunto de artigos do corpus por vezes se aproxima e por 

vezes se diferencia da configuração do mercado de trabalho infanto-juvenil brasileiro, 

conforme os dados divulgados pelo IBGE. No Brasil, como vimos no Capítulo 3, a maior 

parte das crianças e adolescentes trabalhadores situa-se na faixa etária dos 15 aos 17 anos. Em 

nosso corpus, o perfil predominantemente enfocado é de crianças e adolescentes em idade 

correspondente ao ensino fundamental (de 6 a 14 anos). Nesta faixa etária, segundo a PNAD 

2006 (IBGE, 2007), o TIJ é prioritariamente agrícola e desenvolvido, portanto, em área rural. 

Os artigos analisados priorizaram as ocupações e atividades em centros urbanos. Por outro 

lado, tanto nos dados divulgados pelo IBGE, quanto o perfil predominante apreendido no 

corpus desta pesquisa, a maioria das crianças e adolescentes trabalhadores concilia trabalho e 

estudo e provêm de famílias de baixa renda. 

 

 Além disso, deve-se notar que, no conjunto, não encontramos artigos que tratem de 

trabalho de crianças e adolescentes dos setores médios, de ocupações de prestígio e 

“glamour”, como também observara Freitas (2004) no estudo sobre a mídia. Porém, 

diferentemente do perfil privilegiado pela mídia nos anos 1990 (ANDRADE, L., 2001), não 

encontramos artigos sobre trabalho no meretrício e, tampouco, sobre o comércio de drogas. 

Ademais, apesar de mencionado, pouco destaque foi dado ao trabalho doméstico para a 

própria família. 

   

4.2.3.3. Posicionamento 
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No que se refere ao posicionamento dos autores sobre o TIJ, a maioria dos artigos 

apresenta uma posição contrária ao trabalho da criança e do adolescente (66,7%) (Tabela 8).  

 

TABELA 8: Concepção dos artigos sobre TIJ  
 

CONCEPÇÃO PREDOMINANTE 

DOS ARTIGOS SOBRE TIJ N % 

Terminologia     

trabalho infantil 15 62,5% 

Posição frente ao TIJ     

abolicionista 10 41,7% 

desfavorável 6 25,0% 

centrada na criança 3 12,5% 

Concepção de TIJ     

prioritariamente associada à faixa 

etária e ao tipo de atividade 8 33,3% 

prioritariamente associada ao tipo de 

atividade e condições socioeconômicas 7 29,2% 

Esfera da vida enfatizada     

aspectos psicossociais 15 62,5% 

Principal causa do TIJ     

condições históricas e culturais 8 33,3% 

multideterminada 7 29,2% 

condições socioeconômicas 6 25,0% 

Principal consequência do TIJ     

negativa em relação à 

subsistência/reprodução da dominação 5 20,8% 

negativa em relação ao 

desenvolvimento psicológico 5 20,8% 

múltiplas consequências negativas 4 16,7% 

Prognóstico     

negativo 17 70,8% 

indeterminado 6 25,0% 
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 Entre os artigos que se posicionam contrariamente ao trabalho de crianças e de 

adolescentes, 41,7% podem ser identificados como abolicionistas e 25,0% como 

desfavoráveis ao trabalho de crianças e adolescentes.  

 

 

A experiência que a criança pobre tem do trabalho – e que na maioria dos casos se 
confirmará durante toda a sua existência – é de servidão, exploração, inutilidade e 
desqualificação. A possibilidade de o trabalho se apresentar como uma atividade 
em que o homem é um ser construtor, realizador, dominador, transformador, fica 
num plano distante e na maioria das vezes inimaginável. (SOUSA, 1999, p. 121) 

 

 

Em alguns casos, apesar de os resultados mencionados das pesquisas apontarem para 

aspectos positivos associados ao trabalho relatado por crianças e adolescentes, a defesa de sua 

erradicação se manteve presente, como mostra a seguinte afirmação: 

 

 

Marcado por significações ambivalentes, o trabalho doméstico é bom e mau, [...]. 
Ele não é um mal em si. Ele pode ter funções positivas ligadas à melhoria de vida e 
à organização interna dos sujeitos. Para que se possa alcançar a prevenção e a 
erradicação do trabalho doméstico de adolescentes [...] é preciso considerar a 
pluralidade de significações construídas para o trabalho doméstico (STENGEL      
et al., 2002, p. 129). 

 

 

Assim como Freitas (2004) e Rosemberg e Freitas (2002) observaram, aqui também 

notamos uma centralidade da ideia do TIJ como parte de um “ciclo vicioso”: diversos artigos 

constroem uma argumentação abolicionista partindo dessa perspectiva (CAMPOS e 

FRANCISCHINI, 2001; COSENDEY, 2002; CAMPOS e ALVERGA, 2001; FEITOSA e 
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DIMENSTEIN, 2004; GUERRA, 2002; MARQUES, 1998; MARQUES, 2001; MARQUES, 

2004; SOUSA, 1999). É nesse sentido que podem ser compreendidos os dados relacionados 

ao prognóstico de vida aventado para as crianças e adolescentes trabalhadores: negativo em 

70,8% dos artigos. 

 

 

[...] por estarem submetidas a uma carga de trabalho estafante e de alta 
responsabilidade até para um adulto, há um comprometimento da organização 
psicológica das crianças, de modo que o adulto que serão não terá, muito 
provavelmente, o equilíbrio emocional suficiente para fazer frente às novas 
demandas que lhe serão postas (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2001, p. 123). 
 

 

Trabalhos repetitivos, penosos, insalubres e perigosos não qualificam crianças para 
uma vida próspera e com capacidade de contribuir para o futuro de sua nação 
(MARQUES, 1998, p. 151)26. 

 

 

Sob a óptica do “ciclo vicioso”, a criança, que supostamente não tem infância, também 

não terá futuro.  

 

 

Como a retenção escolar é uma das principais razões que levam à evasão escolar, esse 
jovem terá uma chance duas vezes maior de não atingir o futuro tão almejado e que 
deveria ser conquistados através do trabalho, já que suas chances de interromper a 
escolarização são aumentadas em função do trabalho. O abandono da escola resultará 
na limitação de suas possibilidades de desenvolvimento cognitivo e social, na 
interrupção da adolescência, e numa menor qualificação profissional, limitando suas 
possibilidades de competir num mercado de trabalho cada vez mais especializado e 
complexo. (OLIVEIRA et al., 2002, p. 192) 

 

                                                 
26 O artigo não menciona se trabalho criativo, adequado, não penoso poderia contribuir para a formação de 
cidadãos. 
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Como se pode observar nas afirmações acima, essa ideia do “ciclo vicioso”, que 

corresponde sobretudo à perspectiva do capital humano identificada por Myers (2001), parece 

ter como combustível importante a ideia de que as crianças que trabalham não estudam e que 

o fracasso escolar está associado ao TIJ, mais do que ao próprio sistema educacional ou às 

desigualdades econômicas e educacionais constitutivas da sociedade brasileira. 

 

Essa ideia não é questionada entre os artigos analisados. Em vários artigos, a escola é 

definida como “a grande ausência na vida dessas crianças” (SOUSA, 1999, p. 121) e como 

“espaço de desenvolvimento que é roubado, precocemente, dos pequenos trabalhadores” 

(HILLESHEIM, 2004, p. 240); e o “fracasso acadêmico” entre as crianças trabalhadoras é 

considerado “o resultado mais esperado” (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2001, p. 124). Tais 

posições são assumidas como verdades inquestionáveis, não havendo menção à literatura 

disponível no Brasil que complexifica a associação linear entre trabalho e abandono da 

escola27.  

 

Encontramos uma exceção em Stengel e colaboradoras (2002), quando as autoras 

afirmam que “o exercício do trabalho doméstico não é apontado de modo geral como 

impedimento da frequência escolar, na maioria dos casos as adolescentes frequentam além da 

escola regular cursos livres em busca de ascensão social” (p. 128).   

 

Com uma argumentação tão generalizada, principalmente entre os que adotam a 

posição abolicionista, sobre a incompatibilidade entre escola e trabalho, era de se esperar que 

                                                 
27 Por exemplo, a referências de Paparelli (2004), Rosemberg e Freitas (2002) e Madeira (1997). Madeira (1994) 
é referenciada em alguns artigos, especialmente da óptica das relações de gênero. 
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os artigos incluíssem informações sobre a escolaridade ou a frequência à escola na 

caracterização dos trabalhadores infanto-juvenis. No entanto, como dito anteriormente, um 

percentual expressivo deles não apresentou informações sobre isso (Tabela 6). Assim, a 

afirmação de Freitas (2004) em relação ao discurso midiático, em grande parte, parece 

também adequada ao discurso acadêmico da Psicologia:  

 

 

Desse ponto de vista, o discurso jornalístico dos anos 1990, favorável à erradicação 
do trabalho infantil, desqualificou a informação do personagem sobre a 
escolaridade, ao mesmo tempo em que argumentou que o trabalho retira ou impede 
que crianças e adolescentes frequentem a escola [...] (FREITAS, 2004, p. 170). 
 
 

   

Quase todos os artigos analisados abordaram causas (95,8%) e muitos deles as 

consequências (70,8%) para o TIJ (Tabela 8).  Entre as causas mais apontadas estão as 

condições históricas e culturais (33,3%), 

 

 

Apesar de o trabalho ser visto [por mães e professores] como algo que pode 
queimar uma etapa da vida ou tirar o tempo de estudar e de brincar da criança, é 
também identificado como algo que pode livrá-las dos perigos da rua tais como 
vagabundagem, criminalidade e uso de drogas. O trabalho infantil é uma alternativa 
para a não permanência das crianças nas ruas (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004a, 
p. 287). 

 

 

...as multideterminadas (29,2%)... 
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[...] a configuração de uma parcela significativa da força de trabalho infantil é 
devida a necessidades geradas no seio familiar, decorrentes das insuficientes 
condições de sobrevivência. Porém, observa-se que tanto as famílias quanto outros 
setores da sociedade atrelam às justificativas de teor econômico razões de caráter 
subjetivo para estimular, encorajar as crianças a, cedo, ingressarem em alguma 
atividade produtiva. (CAMPOS e ALVERGA, 2001, p.228) 

 

 

...e as condições sócio-econômicas (25%): “[...] famílias que vivem em condições miseráveis 

são obrigadas a introduzir seus filhos no trabalho, transformando-os em elementos provedores 

do grupo” (MARQUES, 1996, p. 152). 

 

 A ênfase em causas relacionadas às condições históricas e culturais aproxima a 

abordagem dos autores das perspectivas sobre TIJ da “responsabilidade social” e “centrada na 

criança”, descritas por Myers (2001). Por outro lado, quando as condições sócio-econômicas 

são enfatizadas, a proximidade se dá com as perspectivas do “mercado de trabalho” e do 

“capital social”.          

 

Quanto às consequências, elas foram identificadas como negativas para a vida da 

criança e do adolescente trabalhador em relação à subsistência (20,8%), ao desenvolvimento 

psicológico (20,8%) ou a múltiplos aspectos (16,7%).  Quando a ênfase das consequências 

negativas do TIJ para a criança e o adolescente recaía sobre suas condições de subsistência, 

em geral, novamente a noção de “ciclo vicioso” estava colocada.     

 

 

[...] na realidade, o que se encontra é um imenso contingente de crianças das camadas 
populares, na cidade ou no campo, sendo exploradas como mão-de-obra e sendo 
impedidas de adquirir uma escolaridade que as capacite a ter, no futuro, uma 
profissão mais qualificada e a se desenvolver como cidadãos (SOUSA, 1999, p. 121). 
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 Entre os prejuízos do TIJ apontados para o “desenvolvimento psicológico” da criança 

e do adolescente, estão a baixa autoestima, a limitação do mundo simbólico e imaginário, a 

perda da infância ou da adolescência e a perda (ou não construção) da condição de cidadão. 

Na construção argumentativa dos artigos que postulam que o TIJ causa baixa autoestima, 

limitação do mundo simbólico e imaginário e perda da infância ou da adolescência, 

identificamos, além de uma visão reducionista de trabalho, a naturalização da infância e do 

desenvolvimento infantil como pressupostas. Os trechos transcritos abaixo são ilustrativos a 

este respeito. 

 

 

Dentre as mazelas psíquicas, destacamos a baixa autoestima, o que acaba levando à 
depressão. Sabemos que o desenvolvimento psíquico do ser humano passa por 
etapas que vão desde a total dependência da mãe e o vencer de fases que 
gradualmente vão sendo superadas, mas sempre com uma relação positiva de bons 
exemplos e reforços positivos. Relação essa que é adversa no ambiente de trabalho 
(COSENDEY, 2002, p. 28). 
 

 

A cultura marca o tempo da infância, o tempo do adolescente e o tempo do adulto 
como formas peculiares de inserção no mundo. Há as leis jurídicas definindo as 
relações de responsabilidade e de direitos de cada um desses tempos. A realidade 
do trabalho precoce subverte esta cronologia trazendo efeitos físicos e psíquicos 
danosos (GUERRA, 2002, p. 89). 
 

 

A “adultização” da criança se dá dentro de um sistema que produz adultos 
fraturados, provavelmente, pelas suas próprias “infantilizações” e adulterações 
personológicas ocorridas na sua trajetória de vida atual e passada (MARQUES, 
1998, p. 152).  
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Elas sofrem um processo de “adultização”, no qual o lúdico, a família, a escola e a 
vida comunitária são invadidos pelo trabalho ou por outras formas de sobrevivência 
(como pedintes, por exemplo). (MARQUES, 1996, p. 150)  
 

 

Imaturidade é, então, sinônimo de “irresponsabilidade”, isto é, ausência de 
responsabilidade aos papéis socialmente atribuídos aos adultos, como no fato de 
trabalhar para viver. Nesta época essa “irresponsabilidade” é essencial para que o 
jovem possa lidar com a problemática (inconsciente) relacionada com o processo de 
crescimento. Caso contrário, estaremos diante de uma falsa maturidade, que se 
traduzirá numa perda da espontaneidade, do impulso criador, da atividade 
imaginativa, a partir do bloqueio da fantasia nesse período. 
Assim descrita, a adolescência parece não fazer parte do desenvolvimento de um 
certo número de jovens habitantes do Rio de Janeiro [...] (LOPES, 1986, p. 95). 

 

Nessas condições, independência financeira pode ser experimentada como 
independência emocional e social por um indivíduo que, na verdade, ainda está se 
descobrindo, está em plena construção de identidade, que ainda precisaria de 
limites e de orientação e, efetivamente, ainda não viveu o suficiente para ter 
maturidade física, cognitiva, emocional ou social para o exercício das funções por 
ele assumidas. 
Na comunidade estudada os jovens, embalados com os ganhos decorrentes do 
trabalho por produção, que variavam de 400 a 600 e até 800 reais (note-se que o 
valor do salário-mínimo, a partir de 1º de maio de 1998, passou a ser R$ 130,00), 
tanto assumiram papel preeminente no interior das famílias, para onde destinavam 
parte da renda auferida, quanto passaram a ser considerados, no município, uma 
força consumidora de produtos como roupas “de marca”, perfumes, bebidas etc. e 
de serviços como lanchonetes, bares, boates etc. Na esteira dessa realidade, tornou-
se preocupante o número de consumidores de álcool e outras drogas e de prostitutos 
e prostitutas entre eles, numa clara evidência de que, além dos danos físicos e 
mentais, seu trabalho também os compromete sob o ponto de vista da moral e da 
educação (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003, p. 125). 

 

 

 Parece-nos que a busca por reforçar a argumentação abolicionista sobre TIJ, também 

nesse contexto de estigmatização de crianças e adolescentes trabalhadores, acabou colocando 

em questão sua condição de cidadãos.   

 

 

O modo de produção capitalista se caracteriza pela exploração do trabalho humano; 
dessa forma, conforme já foi dito, o trabalho das crianças, na maioria das vezes, não 
favorece o crescimento e/ou aperfeiçoamento humano, pelo contrário, leva-as à 
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marginalidade, à insatisfação, impossibilitando a construção de sua cidadania 
(SOUSA, 1999, p. 121). 
 

 

  Também foram apontadas consequências do TIJ para a saúde: 

 

 

À debilitação da sua condição física acrescente-se um estado de fadiga e falta de 
disposição (e tempo) para engajamento em outras atividades, déficit de atenção e de 
concentração e restrições às possibilidades de relações sociais (CAMPOS e 
FRANCISCHINI, 2003, p. 123). 

 

 

...e para o tempo destinado ao lazer e à brincadeira. 

  

 

As crianças têm um corpo em crescimento e já a serviço da produção. Troca-se o 
brincar pelo trabalhar (GUERRA, 2002, p. 80). 
 
 

No universo das crianças carvoeiras, onde quase não existem traços do infantil, há 
uma passagem abrupta para o mundo dos adultos dos quais se espera que não 
continuem a brincar ou fantasiar, mas que atuem na realidade diária. [...] Essas 
crianças tornam o brincar um ato quase invisível. É como se envergonhassem desta 
atividade, assim como o adulto, segundo Freud, no mesmo texto, envergonha-se de 
suas fantasias por serem infantis e proibidas (GUERRA, 2002, p. 81). 
 

 

Tanto as meninas quanto os meninos, pela sua condição de trabalhadoras(es) têm 
um reduzido tempo de lazer, mas elas possuem limites mais estreitos do que os 
meninos quanto aos espaços de circulação, em geral restritos às suas próprias casas 
ou das casas vizinhas (HILLESHEIM, 2004, p. 66). 

 

 

Entretanto, houve também quem reconhecesse que o trabalho não necessariamente é 

incompatível com o brincar. 
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Para estes meninos e meninas, o trabalho e a infância não são esferas 
incompatíveis, sendo que o trabalho marca espaços e tempos de suas vidas: a roça, 
a casa, a escola, a rua; tempo de trabalhar, de estudar, de brincar. [...] Desta 
maneira, o trabalho é incorporado como prática educativa e, em muitas situações, o 
brincar acontece nos mesmos espaços e tempos. A roça e a casa também são palcos 
de “bagunça” e brincadeiras (HILLESHEIM, 2001, p. 116). 

 

 

Outra esfera em que foram identificadas consequências negativas do TIJ, segundo o 

ponto de vista dos artigos analisados, foi a do mercado de trabalho adulto, conforme a 

perspectiva do mercado de trabalho, descrita por Myers (2001). 

 

 

Trata-se de um trabalho marcado pela exploração, no qual a mão-de-obra infantil 
compete com os adultos, mesmo que não haja nenhuma vantagem específica em 
favor das crianças (ou seja, não são atividades que requeiram maior destreza) 
(HILLESHEIM, 2001, p. 112, referindo-se ao trabalho agrícola). 
 

 

Crianças no trabalho realizam atividades de adultos que, por sua vez, são pais e 
mães de família, num país que tem excedente de mão-de-obra (MARQUES, 1998, 
p. 151). 

 

 

 Outra vez, o confronto com as ausências ilumina o processo de reificação da categoria 

“trabalho infantil”: a sequência do artigo poderia complementar que, a despeito de realizarem 

“atividades de adulto”, seu salário e benefícios sociais, registro em carteira de trabalho, direito 

a associação sindical, por exemplo, não equivalem ao que a sociedade outorga aos adultos. O 

argumento truncado reifica o “trabalho infantil” que, às vezes, parece encerrar e esgotar a 

“exploração capitalista” e, até mesmo, explicá-la.  
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 Vale destacar, ainda, que dois artigos, em passagens delimitadas, específicas e curtas 

invertem a lógica argumentativa do TIJ como “patologia” social: Marques (2000) assinala que 

o TIJ pode se constituir como estratégia de sobrevivência da família; Streck e Frison (1999) 

assinalam o trabalho como alternativa, em meio rural do Brasil da primeira metade do    

século XX, à ausência de escola e lazer. 

 

4.2.3.4 A voz de crianças, adolescentes e de seus familiares 

 

A presença da voz de crianças e adolescentes trabalhadores foi expressiva nos artigos, 

tendo sido identificada em 70,8% deles (Tabela 9). Quanto à posição de crianças e de 

adolescentes em relação aos seus trabalhos, a maior parte dos artigos relata como positiva e 

negativa ao mesmo tempo: em 43,7% dos artigos que apresentam a voz de crianças e 

adolescentes, sua posição em relação ao trabalho é tida como favorável, apesar das restrições 

e, em 25%, como mista. Tais pesquisas corroboraram os resultados encontrados na literatura 

exterior ao corpus que costumam surpreender os pesquisadores: as crianças, em geral, 

expressam gostar de trabalhar (FREITAS, 1996; MADEIRA, 1997; WOODHEAD,1999; 

SAVE THE CHILDREN, 2003; LIEBEL, 2004). 

 

O retorno financeiro possível e ao bem-estar de executar algo socialmente 
valorizados foram as categorias mais representativas na justificativa da realização 
de atividades de trabalho (ALVES et al., 2001, p. 59). 
 

 

[...] observa-se que, no caso das meninas e meninos trabalhadoras (es) em lavouras 
de fumo, o trabalho é entendido como importante elemento de formação de suas 
identidades, preparando-os para o futuro e moldando-lhes traços de 
responsabilidades e cooperação com o grupo familiar (MARTINEZ, 2001, p. 68). 



 

 

195 

 

 

A ideia de que as meninas são inseridas neste mercado contra a sua própria vontade 
não se confirmou no relato de nossas entrevistadas. Todas elas buscaram o trabalho 
doméstico por vontade própria, ainda que premidas pelas necessidades econômicas 
de suas famílias de origem (STENGEL et al., 2002, p. 128). 
 

 

Apesar de o trabalho que a criança executa ser mal remunerado e ter um caráter de 
exploração, as crianças, em sua quase totalidade (97%) [de uma amostra de 350 
crianças e adolescentes], gostam do trabalho que realizam (SOUSA, 1999, p. 137). 

 

 

TABELA 9: Crianças e adolescentes trabalhadores e suas famílias frente ao TIJ tal como apresentado nos 
artigos 

POSIÇÕES PREDOMINANTES 

DAS CRIANÇAS, DOS 

ADOLESCENTES E DE SUAS 

FAMÍLIAS NOS ARTIGOS N % 

Voz     

presença da opinião/voz de crianças e 

adolescentes trabalhadores 17 70,8% 

Posição das crianças e adolescentes 

trabalhadores frente ao TIJ*     

favorável com restrição 7 43,7% 

mista 4 25,0% 

Concepção predominante de 

família*     

avaliada negativamente 12 63,1% 

Posição dos pais/parentes frente ao 

TIJ*     

favorável sem restrição 16 84,2% 

*O percentual apresentado não considera em seu total os artigos classificados como “não se aplica” ou “não apresenta”.  
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Apesar de muitos autores terem ouvido crianças e adolescentes trabalhadores, o que à 

primeira vista poderia ser tido como indicação de que o lugar da criança e do adolescente 

estaria passando por mudanças visíveis no discurso acadêmico da Psicologia, é necessário 

considerar o tratamento dado nos artigos à voz das crianças e adolescentes. Na maior parte 

dos artigos, apesar de os trabalhadores infanto-juvenis serem ouvidos, sua “opinião”, quando 

não corrobora com a posição defendida no texto, é tida como “ideológica”, equivocada etc. 

Referindo-se aos resultados de sua pesquisa sobre o trabalho infanto-juvenil na mídia, Freitas 

(2004) afirma que “a argumentação discursiva das UI, ao dar a voz para os trabalhadores 

infanto-juvenis, procurou destacar que em certa medida esses filhos já estavam 

‘contaminados’ pela visão ‘tradicional’ de seus pais” (p. 181). Como pode ser observado nas 

afirmações abaixo, a mesma afirmação pode ser feita em relação ao tratamento do TIJ em 

artigos do corpus. 

 

 

Os sentimentos em relação ao trabalho na lavoura são ambivalentes: meninos e 
meninas parecem relutar em admitir que este interfira em algum aspecto de 
sua vida, avaliando-o como necessário e importante para a sua formação. 
Pode-se pensar que existe um sentimento de lealdade às famílias, que são quem os 
introduzem no trabalho: pais, e, ao mesmo tempo, patrões. O componente da 
obrigação, do dever, aparece claramente nas falas das crianças, somando-se a um 
conformismo com a sua condição de trabalhadores(as) (HILLESHEIM, 2001,        
p. 112, grifos nossos). 
 

 

Constatou a autora que criança/adolescente não demonstra amargura ou revolta 
pelo fato de precisar trabalhar. Ao contrário, parece sentir-se importante por ser 
capaz de contribuir com a limitada receita da família. 
Percebe-se uma inversão dos fatos: as crianças/os adolescentes sentem-se 
importantes, graças ao trabalho que realizam para a sociedade, família, amigos e 
vizinhos. Entretanto essa “importância” que eles conquistam os impede, na prática, 
de atingir, por meio da escolarização, um nível mais elevado e mais digno de 
emprego e de vida. Gouveia (1983) assinala ainda que essas crianças e adolescentes 
não percebem a situação lamentável de vida que levam (SOUSA, 1999, p. 133, 
grifos nossos). 
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Em um outro artigo (ALVES et al., 2001), foram entrevistadas 20 crianças com idade 

média de 10 anos, entre as quais, 15 trabalhavam. Os pesquisadores solicitaram que as 

crianças completassem frases como: “trabalhar para mim é...”; “quando eu trabalho, eu me 

sinto...”; “quando eu trabalho, eu penso em...”; “eu trabalho porque...”; “entre trabalhar e 

brincar, eu prefiro...” (p. 56). O texto afirma que “quando o tema trabalho foi abordado, as 

crianças associaram esta tarefa ao prazer de realizá-la” (p. 59). O retorno financeiro e o “bem-

estar de executar algo socialmente valorizado” foram as justificativas mais frequentemente 

dadas pelas crianças para o seu trabalho, conforme o texto.  Mais uma vez, as crianças foram 

ouvidas, mas suas respostas pouco consideradas, como pode ser percebido na seguinte 

conclusão do artigo: 

 

 

[...] o que se encontra subliminar a estas, e às demais respostas, são as crenças, os 
valores e as expectativas vinculadas a sua situação. Mesmo porque, como apontado 
por Souza (1994, p.154) “existe uma ideologia de valorização do trabalho da criança 
mais do que a real participação desta na renda familiar. O que se observa é que o 
trabalho prematuro contribui mesmo é para a formação de uma mão-de-obra 
desqualificada, despreparada e que se restringirá à prestação de serviços no 
subemprego [...]”. (ALVES et al., 2001, p. 67)  

 

  

Outro exemplo vem da conclusão do artigo de Silva (2001) sobre os relatos de duas 

meninas, com idades entre 10 e 12 anos. O texto transcreve a fala das entrevistadas: 

 

 

...acordo de manhã e meus pais já foram pra roça...nas férias vou junto quando 
dá...em tempo de colégio fico em casa e tomo conta da minha irmã de 5 anos...ela 
não incomoda; fica brincando enquanto tiro leite da vaca e faço nosso café...quando 



 

 

198 

arrumo a casa ela fica olhando a Angélica, ela gosta...e na hora de fazer o almoço, 
ela ajuda a arrumar a mesa...  (p. 104). 
 

 

em casa, faço o pão que minha avó me ensinou... ela já morreu, mas sei fazer o pão 
dela melhor que minha mãe... ela diz que vou conseguir casamento melhor que ela 
desse jeito (p. 104). 
 

  

 E, então, o texto conclui: “[...] verifica-se a identidade feminina sendo formada à base 

do cuidar e do limpar, ficando, portanto, uma identidade circunscrita ao ambiente doméstico. 

Estas crianças não aspiram a um mundo novo, com possibilidade de maior conhecimento” 

(SILVA, 2001, p. 104). 

 

Rosemberg e Freitas (2002), em artigo não pertencente ao corpus desta pesquisa, 

observando outros estudos que, como estes, buscaram “desmistificar” o discurso de crianças e 

adolescentes que dizem gostar de trabalhar, afirmam que “as razões subjetivas das crianças 

são descartadas em nome das ‘razões concretas e objetivas’ do analista adulto que não 

consegue integrá-las a seu quadro interpretativo” (p. 96). 

 

 Segundo Woodhead (1999), ouvir o ponto de vista das crianças trabalhadoras oferece 

um antídoto para os discursos universalistas sobre normalidade, saúde e desenvolvimento. 

Observando os usos citados, acrescentamos que seria necessário proceder-se a uma exegese 

sobre os sentidos atribuídos ao termo ideologia em alguns dos textos do corpus: 

aparentemente a concepção de falsa consciência predomina. A verdadeira consciência proviria 

da interpretação oferecida nos artigos. A nosso ver, trata-se de ponto relevante e que 

necessitaria maior aprofundamento, talvez mesmo objeto de estudo específico: qual o uso que 
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pesquisadores da Psicologia temos feito da fala de crianças, adolescentes e seus familiares, 

particularmente quando escutamos pessoas das camadas populares? Que recursos teóricos e 

éticos podem-nos auxiliar para investigar com respeito às pessoas e adequação acadêmica?  

 

Alguns artigos, porém, fazem outro uso da fala de crianças ou adolescentes 

trabalhadores, por exemplo, o artigo de Stengel e colaboradoras (2002) e Martinez (2001). 

 

 No que se refere à posição dos pais e familiares frente ao trabalho das crianças e dos 

adolescentes, a maioria dos artigos que apresentam considerações sobre suas opiniões, as 

considera exclusivamente favorável (84,2%) (Tabela 9). Para o restante, ou ela é indefinida ou 

favorável com restrições. Considerando que a posição defendida nos artigos é, em sua 

maioria, abolicionista ou desfavorável ao TIJ, podemos afirmar que, no corpus, pais e 

familiares de crianças e adolescentes trabalhadores são tidos como inadequados para o 

cuidado de seus filhos.  Eles são apresentados como apoiadores do trabalho infanto-juvenil, 

ainda que este envolva prejuízos para as crianças, como pode ser observado nas afirmações 

abaixo: 

 

 

[...] observa-se que tanto as famílias quanto outros setores da sociedade atrelam às 
justificativas de teor econômico razões de caráter subjetivo para estimular, 
encorajar as crianças a, cedo, ingressarem em alguma atividade produtiva. Ao 
tratar-se de certa parcela dos adolescentes, então, observa-se a defesa 
intransigente do direito e da importância do trabalho produtivo, na maior 
parte das vezes em detrimento de atividades esportivas, estudantis etc., ainda 
que o trabalho desenvolvido represente sério dano físico ou mental (CAMPOS 
e ALVERGA, 2001, p. 228, grifos nossos). 
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Assim, o contexto de pobreza em que estão inseridas as famílias forja um discurso 
de justificação da inserção precoce no trabalho, naturalizando-o, discurso que tanto 
serve para negar os evidentes prejuízos às crianças quanto afirmar a importância do 
emprego delas pelos capitalistas (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003, p. 122). 
 

 

A miséria e a necessidade de sobrevivência levam os pais à conivência. Chega a ser 
assustador, como os próprios pais exploram os filhos, permitindo que trabalhem em 
situações perigosas insalubres e penosas. Há pais que, pelo fato de não 
conseguirem trabalhar outros valores com os filhos, ficam também vulneráveis 
ao forte apelo da mídia; insistem em uma vaga em qualquer oficina, padaria, 
farmácia etc. para suprirem os desejos consumistas dos filhos (COSENDEY, 
2002, p. 25, grifos nossos). 
 

 

[...] entendemos que em nenhum momento houve uma reflexão entre as mães a 
respeito, por exemplo, de como o trabalho precoce é um forte reprodutor da 
pobreza (FEITOSA e DIMENSTEIN, 2004b, p. 68). 
 

  

Como pode ser percebido nos seguintes fragmentos dos artigos analisados, no contexto 

da interpretação do “ciclo vicioso” do trabalho infanto-juvenil, a família é tida como 

responsável pela manutenção do ciclo.   

 

 

Parte-se da suposição de que certas práticas, crenças e valores construídos em nossa 
sociedade em relação ao trabalho infantil estão arraigados nesses processos e 
instituições [socialização, família e escola]. Esses, por sua vez, vêm transmitindo e 
reforçando historicamente tais práticas e crenças (FEITOSA e DIMENSTEIN, 
2004b, p. 288). 
 

 

Os próprios pais, muitas vezes, defendem que o trabalho da criança é necessário 
para a família, reproduzindo a lógica do sistema (MARQUES, 1998, p. 150).  
 

 

[...] constatamos ser o trabalho infantil uma estratégia transgeracional de 
preservação das famílias, transmitida por, pelo menos, três gerações consecutivas 
(MARQUES, 2001, p. 117).  
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Outro aspecto identificado no corpus sobre as famílias das crianças e dos adolescentes 

trabalhadores foi a concepção de que crianças e adolescentes trabalham como uma imposição 

de suas famílias, pressupondo-os como passivamente submetidos à hierarquia familiar e de 

idade. Assim como encontrado por Freitas (2004) em relação ao discurso midiático, aqui 

também “a argumentação ignora o protagonismo desse segmento etário que, embora por vezes 

realize tarefas por exigências de seus pais, o faz a seu modo [...]” (p. 177).  

 

 

Há uma distância enorme entre o que é pensado e o que é decidido em termos de 
políticas e as realidades vividas pelas famílias, que não só apóiam, mas muitas 
vezes, impõem a entrada das crianças no trabalho (FEITOSA e DIMENSTEIN, 
2004b, p. 294). 
 

 

Mas, como a criança pode confrontar o Outro se este é um pai ou uma mãe 
desesperada pela fome e a obriga a desempenhar tarefas de um adulto? Eis o 
desafio que se coloca (MARQUES, 1998, p. 152). 
 

 

Geralmente são as famílias que agenciam o trabalho das crianças, ficando com o 
controle do que recebem pelo trabalho realizado (SOUSA, 1999, p. 129). 

 

 

 Na construção argumentativa relacionada à imposição dos pais para que seus filhos 

trabalhem, encontramos a interpretação de que o trabalho infanto-juvenil seria moeda de troca 

para a obtenção do amor dos pais.  

 

 

O brincar vai perdendo sua importância e o trabalho é a maneira de ter o 
reconhecimento e o amor dos pais. É bastante comum ouvir: “Os filhos são o único 
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bem que o pobre tem, eles ajudam a gente”. E eles ficam no lugar de tamponar a 
falta e o sofrimento dos pais (GUERRA, 2002, p. 80). 
 

 

As famílias comunicam, das mais diversas formas, aos filhos que a criança boa e 
que será amada pelos pais e pela sociedade é aquela que trabalha e que ajuda a 
família (SOUSA, 1999, p. 137). 

 

 

 Sustentando essa argumentação, identificamos a ideia de que as famílias pobres 

abandonam seus filhos, por valores morais e culturais:  

 

 

As famílias das camadas populares sentem-se na obrigação de cuidar das crianças 
apenas quando são pequenas (SOUSA, 1999, p. 124). 
 

 

Por não contarem com apoio social e familiar, [crianças que trabalham em 
carvoarias] receiam que qualquer mudança seja para pior (GUERRA, 2002, p. 90). 
 

 

No conjunto, as características do trabalho infantil nos dão uma ideia do 
“abandono” – pela família e pela própria sociedade – a que estão relegadas as 
crianças e os adolescentes pobres em nosso país (SOUSA, 1999, p. 124). 

 

  

... ou como resultado das condições de vida em que estão submetidas. 

 

 

A privação material, razão e causa de todas as outras, propicia a privação afetiva e 
resulta na desorganização familiar (MARQUES, 1996, p. 156). 
 

 

[...] se observa famílias pobres e miseráveis que são obrigadas a submeterem suas 
individualidades a processos de violência, tal como é o caso do trabalho infantil 
(MARQUES, 1998, p. 154).  
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 Assim, também coincidindo com o que Freitas (2004) encontrou no discurso 

midiático, o discurso acadêmico da Psicologia sobre TIJ “coloca as famílias pobres ora como 

vítimas das condições gerais de pobreza ora como algozes por colocarem seus filhos no 

trabalho ‘precocemente’” (p. 172). E, nos artigos em que foi possível identificar (54,2%), a 

concepção de pobreza era prioritariamente culturalista (69,2%), reproduzida pelos próprios 

pobres. O discurso apreendido nos artigos acadêmicos, portanto, favoreceu a estigmatização 

das famílias pobres. Isto já havia sido observado por Calazans (2000), em relação à 

tematização da gravidez na adolescência, e por Leandro Andrade (2004), Freitas (2004) e 

Bizzo (2008) em relação à produção midiática sobre a prostituição infanto-juvenil, o trabalho 

infanto-juvenil e o aborto quando associado à adolescência, respectivamente.  

 

Paradoxalmente, apesar de menções frequentes à produção de Ariès sobre a história 

social da infância e da família, ou de outros autores que adotam uma abordagem da 

construção social, a infância é representada, em vários artigos, como uma etapa natural e 

universal da vida humana. Natural, pois, a crítica à atividade de trabalhar é tida como 

independente do contexto social, da história de vida, dos desejos da criança, dos projetos da 

família. Nessa etapa, só a escola e a brincadeira teriam espaço. Experiências culturais e 

concepções de trabalho e de criança específicas são projetadas como parâmetros para todas as 

crianças. Na tensão universalismo versus relativismo cultural, os artigos que compõem o 

corpus parecem, portanto, enfatizar a noção de infância universal. A ideia recorrente é que 

com o trabalho a infância pode ir embora e o desenvolvimento da criança ser inevitavelmente 

prejudicado. Algumas afirmações são exemplares nesse sentido: 
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O trabalho infantil impede que a criança tenha um desenvolvimento harmonioso, 
provoca um amadurecimento precoce. Rouba-lhe a infância – período profícuo, 
quando tudo o que se ensina é rapidamente aprendido (COSENDEY, 2002, p. 25). 
 

 

Podemos considerar como primeira consequência do lançamento precoce das 
crianças no mercado de trabalho, a negação de um direito fundamental: o direito de 
ser criança (SILVA, 2001, p. 91). 
 

 

[...] determinados aspectos coercitivos da “dura” realidade (dentre eles, a do 
trabalho) que, imaginariamente, não encontrariam eco na infância, ocupam, desde 
cedo, lugar na existência desses sujeitos. É possível concluir, então, que a vida 
dessas crianças as leva a se identificar muito mais com os adultos que com os 
modelos configurados para a infância por parcela da Psicologia (CAMPOS e 
FRANCISCHINI, 2003, p. 124). 
 

 

Observa-se que as condições sócio-históricas nas quais estão inseridas ameaçam ou 
confundem as fronteiras intergeracionais responsáveis pela diferenciação do ser 
criança e do ser adulto na organização das famílias e da vida em sociedade 
(MARQUES, 1998, p. 143). 
 

 

[...] a criança, frente à tarefa de servir de provedora da família ou de funcionar 
como um membro familiar que tem a responsabilidade de trabalhar para 
complementar a renda do grupo, sacrifica sua necessidade ontológica vital de Ser 
Criança, ou seja: brincar, assinalando suas perdas nesse sentido (MARQUES, 2001, 
p. 119). 
 

 

Sabemos que a criança, no mundo de fantasia em que se encontra, ‘representa’ a 
realidade de acordo com a sua condição; mas, se analisada tal representação, 
chegar-se-á à conclusão de que, por meio da brincadeira, ela está retratando o que 
pensa acerca do mundo que a rodeia (SOUSA, 1999, p. 131). 
 

 

Notamos, ainda, quem pareça se surpreender com o fato de que as crianças 

trabalhadoras também brincam: “foram também observadas brincadeiras solitárias ou em 
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grupos, demonstrando que embora estejam em atividade de trabalho, continuam sendo 

crianças” (ALVES et al., 2001, p.305). 

 

 Também aqui encontramos exceções, pois alguns textos não se referem à infância 

como fenômeno natural e universal, ao contrário, apontam para a diversidade de formas que 

ela pode assumir. 

 

 

Apesar das narrativas constituírem a infância a partir de um pressuposto de 
universalidade, os meninos e as meninas entrevistados(as) consideram-se crianças, 
sendo que o trabalho integra a infância, assim como o brinquedo e o estudo. À 
identidade de criança soma-se a de trabalhador(a), o que também lhes confere um 
sentimento de gratificação, visto que se percebem cooperando com suas famílias. 
Deve-se ficar claro que, assim, como não se pode falar em uma infância, também 
não é possível falar de uma infância trabalhadora (HILLESHEIM, 2001, p. 116). 
 

 

Este é um dado importante, uma vez que não existe uma natureza infantil, mas sim 
diferentes populações infantis marcadas pelo contexto socio-econômico. Pensar a 
infância como uma natureza infantil é mascarar a significação social presente na 
concepção de infância (KRAMER, 1981). (FEITOSA et al., 2001, p. 261).  
 
 

 

4.2.3.5. Estratégias de ação 

 

Como dito anteriormente, em nosso corpus, apenas um artigo focalizou políticas 

voltadas às crianças e adolescentes trabalhadores (FEITOSA et al., 2001). Isso corrobora a 

observação de Moraes (2007) acerca da escassez de estudos acadêmicos sobre políticas 

relacionadas ao TIJ. No entanto, ainda que de passagem e sem maior aprofundamento, a 

maior parte dos artigos que compuseram o corpus apresenta propostas de estratégias de ação 
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relacionadas ao trabalho infanto-juvenil. Elas, em geral, são amplas e genéricas: ampliação e 

melhoria de políticas públicas, consulta às famílias das crianças e adolescentes trabalhadores, 

realização de mais estudos sobre as causas e sobre como intervir, mudança das condições 

sócio-econômicas etc. Não foram identificadas nos artigos propostas de ampliação da 

proibição legal ou da fiscalização.  

 
 
TABELA 10: Estratégias de ação em relação ao TIJ predominantes nos artigos 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

PREDOMINANTES NOS 

ARTIGOS N % 

Estratégia de ação     

apresenta 14 58,3% 

não apresenta 10 41,7% 

Estratégia de ação*     

mista 3 21,4% 

ampliação e melhoria de políticas 

públicas 3 21,4% 

consulta às famílias das crianças e 

adolescentes trabalhadores 2 14,3% 

realização de mais estudos 2 14,3% 

mudança da "mentalidade" das famílias 2 14,3% 

*O percentual apresentado não considera em seu total os artigos que não apresentam estratégias de ação. 

 

Alguns artigos, tendo em vista as concepções de famílias pobres apresentadas, 

propõem uma intervenção voltada para a mudança de seus valores.  

 

 

Toda a proibição e evidência das consequências nefastas do trabalho precoce não 
têm sido suficientes para fazer estancar o crescimento dos índices das novas vítimas 
flagradas no trabalho doméstico, na agricultura, nas atividades terceirizadas e   
domiciliares etc. Neste sentido, o presente estudo parte da compreensão de que a 
perspectiva de erradicação do trabalho infantil requer, da parte dos responsáveis 
pela formulação e implementação das propostas nessa direção, considerar a 
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necessidade de combater os aspectos subjetivos dos sujeitos envolvidos, no sentido 
das crenças pessoais de patrões, famílias e crianças sobre o trabalho (CAMPOS e 
ALVERGA, 2001, p. 228). 
 

 

A ignorância perpetua esta situação, que só poderá ser interrompida através da 
educação em sua mais ampla concepção. Assim, não basta educar somente as 
crianças e os adolescentes. Não adianta só atender ao jovem em instituições se, ao 
retornar para casa, a realidade lhe mostra uma família desestruturada [...] Há que se 
ter políticas públicas voltadas para o atendimento às famílias. Políticas que 
informem sobre os malefícios do trabalho infantil, que demandem dos pais mais 
responsabilidade em gerar filhos. Hoje não se fala em planejamento familiar; 
teríamos que ter uma ampla campanha conscientizando o que é uma paternidade 
responsável, quanto custa ter e manter filhos saudáveis [...] (COSENDEY, 2002,   
p. 29). 

 

 

 4.2.4. A retórica do discurso acadêmico da Psicologia no trato do TIJ como     

problema social 

 

 Assim como fora observado pela literatura sobre construção de problemas sociais no 

geral (HILGARTNER e BOSK, 1998; BEST, 2001, 2002, 2007; LAHIRE, 2005), e sobre 

problemas sociais relacionados à infância (ROSEMBERG e ANDRADE, 2007; PRADO, 

2007), também apreendemos nos artigos analisados estratégias retóricas que enfatizam o 

drama em relação ao trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes. Destacamos, entre 

tais estratégias, o uso de figuras e de expressões dramáticas, a associação do TIJ à ideia de 

“ciclo vicioso” e o uso persuasivo de estatísticas. 

 

 O drama foi apreendido como componente do discurso acadêmico aqui analisado.  
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No mundo contemporâneo, a circulação de mercadorias tem de se dar a qualquer 
custo. São gerações perdidas em detrimento de lucros obtidos (MARQUES, 1998, 
p. 153, grifos do autor). 
 

 

O trabalho da criança e do adolescente tem se apresentado como um dos mais 
graves e controvertidos problemas de Saúde Pública da atualidade (OLIVEIRA et 
al., 2001, p. 245). 
 

 

Encontramos crianças sem sorrisos, sem palavras, muitas sem escola. Uma vida 
difícil, com quase nenhuma gratificação emocional: isoladas em um ambiente 
árido, sem brinquedos e sem tempo para o lúdico, ausência de histórias infantis, 
músicas etc. (GUERRA, 2002, p. 80) 

 

 

Abandono social de crianças e adolescentes, filhos das camadas pobres e 
miseráveis do nosso país, tem assumido proporções assustadoras nas últimas 
décadas, que vão desde o trabalho escravo, o tráfico de drogas e de crianças, a 
prostituição, até a prática de chacinas, como as ocorridas recentemente na 
Candelária, no Rio de Janeiro, e no Taquaril, em Belo Horizonte (MARQUES, 
1996, p. 150). 

 

 

Expressões dramáticas associadas ao TIJ também foram observadas na construção do 

discurso acadêmico analisado. Além daquelas já citadas – “chaga social”, “doença social”, 

“famílias das vítimas”, – encontramos as seguintes: 

 

 

[...]  uma nação sem infância não tem futuro (MARQUES, 1998,  p. 154). 
 

 

[...] o trabalho obrigatório “rouba” o tempo, o desejo e o futuro da criança e a 
aprisiona a uma identidade cristalizada de “menino bom”, resignado ao sofrimento 
de um trabalho, muitas vezes sujo, cansativo e que gera um sofrimento que não é 
produtivo (SOUSA, 1999, p. 139). 
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 A ideia recorrente, já mencionada, de um “ciclo vicioso” relacionado ao TIJ ocupa 

lugar de destaque na construção argumentativa ao apresentar o trabalho de crianças e 

adolescentes como um problema social que, se assim não for reconhecido e se medidas não 

forem tomadas para a sua prevenção e erradicação, continuará a reproduzir a pobreza através 

das gerações. 

 

 

Esses sacrifícios de uma identidade que não se cumpre plenamente tomou uma 
dimensão transgeracional, transformando-se numa circularidade que se repete na 
história das famílias pesquisadas (MARQUES, 2001, p. 120). 
 

 

As famílias, submetidas às mais duras condições de vida, ao buscarem em 
estratégias como o trabalho das crianças a mitigação dos seus males, por um lado 
aprofundam a miséria em que vivem e, por outro, garantem a base para a 
reprodução do mesmo quadro (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003, p. 122). 
 

 

Normalmente, os menores explorados no trabalho são filhos de pais que também 
passaram por essa situação e não conseguiram interromper o círculo. Isto é, não 
tiveram acesso à educação e, consequentemente, continuaram fora do mercado de 
trabalho e sem chances de retornar (COSENDEY, 2002, p. 25). 
 

 

Ao longo do tempo, há uma anulação do sujeito. Tornam-se pessoas sem desejo, 
descrentes de fazer a própria história. Muitos deles, por volta dos 40 anos, sem 
saúde, contam com os filhos para o sustento da família. O ciclo do trabalho 
produtivo precoce reinicia-se (GUERRA, 2002, p. 90-91). 
 

 

Entretanto este não é o único, nem o mais grave efeito da falta de escolarização: a 
impossibilidade de formação de consciência de cidadania é um dos grandes 
responsáveis pela manutenção e perpetuação da miséria no Brasil (SOUSA, 1999, 
p. 127). 
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Uma outra figura retórica a ser destacada refere-se ao uso de estatísticas. A literatura 

sobre construção de problemas sociais (BEST, 2001; 2002; 2007; ROSEMBERG, 1992) 

aponta para a imprecisão, extensão, enunciado do crescimento dos índices e associação a 

exemplos dramáticos usados como estratégia discursiva de persuasão de que um problema é 

sério e é merecedor da atenção pública. Entre os artigos acadêmicos analisados, encontramos 

esses quatro aspectos na construção argumentativa. 

 

TABELA 11: O uso da estatística entre os artigos analisados 
ESTATÍSTICAS N % 

Estatísticas     

apresenta 9 37,5% 

não apresenta 15 62,5% 

Fontes*     

oficiais 1 11,1% 

não oficiais 3 33,3% 

mista 3 33,3% 

não cita 2 22,2% 

*O percentual apresentado não considera em seu total os artigos classificados como “não se aplica”.  

 

A imprecisão pôde ser observada no que diz respeito às fontes, aos números e à 

definição do problema, como pode ser percebido nos exemplos abaixo. 

 

A trágica realidade da criança brasileira – mais especificamente da criança das 
camadas populares – revela-se em números. Eles nos mostram uma legião de 
abandonados, analfabetos, famintos, explorados física e moralmente e até mesmo 
exterminados; enfim, revelam inexoravelmente a miséria absoluta, a falta de 
perspectiva, a descrença em um futuro melhor (SOUSA, 1999, p. 119). 
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Apesar de as estatísticas oficiais apontarem para uma diminuição do número de 

crianças e adolescentes que estão ocupados, a alusão ao crescimento do fenômeno também 

nos parece significativa no discurso acadêmico da Psicologia. 

 

 

A realidade do mundo contemporâneo diante das novas tecnologias, da 
flexibilização do mercado, da globalização da economia, das propostas neoliberais 
de Estado mínimo e da privatização do serviço público têm gerado aumento do 
desemprego, do trabalho precário e empobrecimento das camadas populares. A 
partir desse cenário, o trabalho infantil tem expandido de forma assustadora, não só 
no Brasil como em outros países (MARQUES, 1998, p. 149). 
 

 

O abandono social de crianças e adolescentes, filhos das camadas pobres e 
miseráveis do nosso país, tem assumido proporções assustadoras nas últimas 
décadas (MARQUES, 1996, p. 150). 

 

 

Com base em dados internacionais, o que se verifica é a crescente participação do 
trabalho infantil no mundo inteiro, tanto nos países desenvolvidos, quanto naqueles 
países de menor desenvolvimento (SOUSA, 1999, p. 120). 

 

 

 Assim como observado por Best (2001; 2002) nas argumentações que buscam 

persuadir quanto à existência e à gravidade de um problema social, a ideia de que o problema 

seria muito maior do que mostram as estatísticas, já que haveria um grande número de casos 

subnotificados, também pôde ser observada em alguns artigos (Quadro 6).  

 

 

Nos países em desenvolvimento, por um lado, em decorrência das ações 
capitaneadas pela Organização Internacional do Trabalho – OIT –, no contexto das 
quais aponta-se para a erradicação do trabalho infantil, as estatísticas oficiais 
revelam diminuição do número de crianças no trabalho. Contudo, por outro lado, 
muitos estudos têm dado conta das renovadas formas de inserção das crianças no 
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trabalho, não apontadas nas pesquisas levadas a cabo pelos governos, de modo que 
se avalia de maneira geral crescente o número de crianças trabalhando no setor 
produtivo e de famílias que requerem o trabalho das crianças para sobreviverem. 
(CAMPOS e ALVERGA, 2001, p. 227-228). 

 

 

Exemplos dramáticos apresentados como casos típicos de trabalho infanto-juvenil 

também foram utilizados para convencer o leitor sobre a gravidade do problema, como pode 

ser observado nas afirmações transcritas abaixo: 

 

 
Observou-se, muitas vezes, que o dito serviço leve é o mais perigoso. Isto ficou 
comprovado com a indústria têxtil, em que os teares constituíam perigo para as 
crianças que eram submetidas ao trabalho de ajeitar a lã na roca. Caso uma criança 
faça um erro neste movimento, pode ser fatal, podendo amputar-lhe o dedo 
(SILVA, 2001, p. 91). 
 

 

As declarações coletadas indicaram que os pequenos trabalhadores e seus 
familiares expõem-se a constantes constrangimentos físicos e morais, já que, 
segundo eles, deparam-se com as seguintes circunstâncias: tentativas de rapto e 
estupro, oferta de drogas, prostituição infantil, assaltos, furtos, assédio sexual, 
atropelamentos, humilhações, cansaço e agressões físicas, provenientes de 
diferentes personagens. A constatação dessas formas de violência comprovou, mais 
uma vez, que não se pode banalizar a realidade enfrentada por essas crianças 
submetidas ao trabalho infantil, pois afetam aspectos do desenvolvimento físico, 
afetivo, moral e intelectual de seres em pleno processo de formação humana 
(MARQUES, 2001, p. 121)28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Não são explicitadas as características das crianças ouvidas e nem quantas crianças e familiares participaram 
da pesquisa 
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QUADRO 6: Síntese descritiva do uso da estatística sobre TIJ nos artigos analisados 
UI Ano Fonte Trechos dos artigos 

3 2001 Não citada “Nos países em desenvolvimento [...] as estatísticas oficiais revelam 
diminuição do número de crianças no trabalho. Contudo, por outro lado, 
muitos estudos têm dado conta das renovadas formas de inserção das 
crianças no trabalho [...] de modo que se avalia de maneira geral 
crescente o número de crianças trabalhando no setor produtivo  [...]” 
(p. 228, grifos nossos). 

3  2001 Não citada “Toda proibição e evidência das consequências nefastas do trabalho 
precoce não têm sido suficientes para fazer estancar o crescimento 
dos índices de novas vítimas [...]” (p. 228, grifos nossos). 

4 2003 Não citada “[...] no mesmo ano da criação do Jardim Esperança, as estimativas 
apontavam para a existência de 400 crianças trabalhando sob condições 
precárias” (p. 121). 

13 1998 Não citada “A partir desse cenário, o trabalho infantil tem expandido de forma 
assustadora, não só no Brasil com em outros países”      (p. 149, grifos 
nossos). 

14 1996 Não citada “O abandono social de crianças e adolescentes, [...], tem assumido 
proporções assustadoras nas últimas décadas, que vão desde o trabalho 
escravo, o tráfico de drogas e de crianças, a prostituição, até a prática de 
chacinas [...]” (p. 150, grifo nosso). 

17 2001 Não citada “La mayoría de los niños y adolescentes que trabajan sé inseren em la 
situación de trabajo com recursos psicológicos configurados em 
formaciones de la personalidad, recursos que se han constituido y 
desarrollado a lo largo de su historia de vida anterior” (p. 239). 

23 1999 Não citada “Na realidade, milhares de crianças assumem, a cada dia – e cada vez 
mais cedo –, atividades no mercado produtivo [...]” (p. 119, grifos 
nossos). 

23 1999 Não citada “Com base em dados internacionais, o que se verifica é a crescente 
participação do trabalho infantil no mundo inteiro [...]” (p. 120, grifos 
nossos) 

23 1999 Não citada “É esta a razão pela qual também vem aumentando alarmantemente o 
número de crianças que são alunos-trabalhadores” (p. 126). 

23 1999 Não citada “Assim, é muito maior o número de meninos que estudam do que de 
meninas” (p. 129). 

8 2004 Não citada “[...] estudos mostram o crescente número de crianças trabalhando no 
mundo” (p. 59, grifos nossos). 

6 2001 IBGE “Os dados [...] revelam que no Brasil cerca de 16 997 277 trabalhadores, 
entre crianças e adolescentes na faixa de 10 a 14 anos de idade, estão no 
mercado de trabalho. No Rio Grande do Norte, esta realidade representa 
297 808 trabalhadores”  
(p. 260). 

8 2004 IBGE “No Brasil, em 2001, existiam 32,8 milhões de trabalhadores entre 05 e 
14 anos. Desse total, 39,4% viviam na região sudeste e 32,6% na região 
nordeste. É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas por essa 
população se diferenciam dentro dos setores rurais com predomínio da 
agricultura, e urbanos, com ênfase na indústria e comércio, bem como em 
relação ao sexo: 65% de meninos e 35% de meninas trabalhando, tanto no 
campo quanto na cidade (IBGE, 2002)” (p. 61). 

23 1999 PNAD (IBGE) “Sabe-se, com base na análise da PNAD, que quanto maior o rendimento 
da família, maior a porcentagem de crianças e adolescentes que ficam 
com o seu salário para si” (p. 125). 
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Continua 
UI Ano Fonte Trechos dos artigos 
8 2004 Ministério do 

Trabalho, 
partindo de 

dados do IBGE  

“[...] dentre os estados nordestinos, a Bahia responde pelo maior número 
de ocupações de pessoas de 05 a 15 anos (27,52%), e o Rio Grande do 
Norte pelo menor com 2,48%” (p. 61). 

4 2003 Delegacia 

Regional do 

Trabalho/ 

RN 

“[...] dos 446 empregados na indústria têxtil que trabalhavam em jornada 
superior a 8 horas diárias, apenas 100 eram estudantes, ao passo que 
291 pararam de estudar. Excetuando-se aqueles com o ensino médio 
ou o curso superior concluídos, há um total de 425 empregados fora 
da escola. Alguns deles, com idade entre 15 e 17 anos, alegam que o 
desinteresse ou o trabalho foi a razão para tal decisão” (p. 125, grifos 
nossos). 

6 2001 Coord. de 
Vigilância 

Sanitária de 
Natal 

“Há registro de crianças e adolescentes trabalhando na horta (1,6% entre 
6-10 anos de idade; 8,4% entre 11-15 anos e 23,6% entre   16-20 anos). 
Entretanto, esses dados representam um número bastante inferior à 
realidade observada no local, pois os técnicos de saneamento do Distrito 
Norte informaram que, embora tivesse muita criança trabalhando na área, 
não houve preocupação em registrá-las” (p. 265, grifos nossos). 

7 2004 Campos e 
Alverga (2001) 

“Campos e Alverga (2001) constatam que embora tenhamos essas ações 
de combate, não houve estancamento do crescimento dos índices de 
crianças trabalhando no setor produtivo [...]” (p. 288, grifos nossos). 

8 2004 Silva et al. 
(2002), partindo 

de dados da 
OIT 

“[...] as estimativas da OIT no ano de 2000 eram de que haveria no 
mundo mais de 351 milhões de crianças entre 05 e 17 anos 
economicamente ativas, das quais 245 milhões efetivamente trabalhavam 
e, sendo que, dessas, 178 milhões estavam inseridas nas piores formas de 
trabalho e 170 milhões realizavam trabalhos perigosos [...]” (p. 60-61). 

14 1996 Huzak e 
Azevedo (1994) 

“No trabalho infantil, [...], são quase 2 milhões de pequenos 
trabalhadores, com idades entre dez e treze anos [...]” (p. 150). 

14 1996 Tribunal 
Internacional 
Independente 

Contra o 
Trabalho 
Infantil 

“O Tribunal Internacional Independente Contra o Trabalho Infantil [...] 
constatou que no mundo inteiro houve um incremento do trabalho 
infantil  [...]” (p. 150, grifos nossos). 

23 1999 Castro (1991) “Para Castro (1991), a jornada de trabalho da criança e do adolescente é, 
em média, de dez horas diárias, sendo que boa parte é cumprida no 
horário noturno.” (p. 123) 

23  1999 Campos (1991) “Campos (1991) denuncia que a progressiva prematuridade da 
inserção das crianças no mercado de trabalho agrava o  quadro [...]” 
(p. 123, grifos nossos). 

23 1999 Barros e Santos 
(1991) 

“Em síntese, comparando-se crianças e adolescentes de cor branca e 
crianças e adolescentes de cor preta e parda, essas trabalham mais, 
ocupam piores postos de trabalho e recebem menores rendimentos” (p. 
130). 

 

 

Observamos, portanto, o uso de uma retórica dramática no discurso acadêmico da 

Psicologia brasileira sobre trabalho infanto-juvenil que compõem o corpus. Muitas foram as 
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semelhanças entre os resultados encontrados na nossa análise dos artigos acadêmicos e na 

análise desenvolvida por Freitas (2004) em relação ao TIJ na mídia. Assim como a mídia, 

aqui também há uma tendência a promover a estigmatização das crianças e adolescentes 

trabalhadores, assim como das famílias pobres. Além disso, os dois discursos, ao negarem o 

protagonismo infanto-juvenil no debate sobre o trabalho de crianças e adolescentes, acabam 

por reforçar posicionamentos que alimentam assimetrias nas relações de idade.  

 

Os artigos brasileiros de nosso corpus, apresentam, em geral, concepções coincidentes 

com a “perspectiva do mercado de trabalho”, mas aspectos da “perspectiva do capital 

humano” – como a noção de “ciclo vicioso” –, bem como a ênfase na dimensão moral, 

característica da “perspectiva da responsabilidade social”, são também observados. Pode-se, 

portanto, afirmar que a ênfase em discursos sobre trabalho e infância em artigos de autoria de 

psicólogos(as) brasileiros(as) não está na criança, no adolescente e em suas necessidades, mas 

na atual estrutura do trabalho adulto e, principalmente, no adulto que a criança poderá ser um 

dia.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomamos, ao final de nossa investigação, as perguntas que nortearam esta pesquisa: 

como artigos acadêmicos de autoria de psicólogos(as) brasileiros(as) sobre o tema trabalho 

infanto-juvenil vêm tratando os direitos das crianças e dos adolescentes? Qual é o espaço 

reservado às suas vozes? Como se posicionam frente aos desafios suscitados pelo conflito 

entre as abordagens universalistas e as do relativismo cultural?  E, afinal, a construção da 

categoria trabalho infanto-juvenil enquanto problema social, tal como abordada nesses 

discursos, pode ser interpretada como produção ideológica, ou seja, estaria sustentando 

relações de dominação? 

 

Lembramos, antes, que a interpretação que se segue – da ideologia – é, como afirma 

Thompson (2002), “arriscada, cheia de conflitos, aberta à discussão” (p. 410) e que não 

tivemos a pretensão nesta pesquisa de chegar a recomendações para os nossos pares, o que 

nos pareceria precipitado, por um lado, por tratar-se apenas de uma dissertação de mestrado, 

por outro, por tomar o conhecimento acadêmico pelo discutível viés da aplicabilidade direta 

de suas conclusões, o “imediatismo” acadêmico, como alerta Gatti (2001, p. 70). Apesar 

disso, apoiadas em Thompson (2002), consideramos que a interpretação é, ela mesma, “uma 

intervenção em potencial nas próprias circunstâncias sobre as quais ela foi formulada”         

(p. 414), na medida em que “levanta novas perguntas, novas questões, exige novos tipos de 

evidência e nova argumentação” (p. 416). 
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Pudemos observar que os artigos brasileiros da Psicologia sobre trabalho infanto-

juvenil parecem ainda não se constituir enquanto um campo de conhecimento, dadas a 

fragmentação, a quase ausência de diálogo e a dispersão empírica e teórico-conceitual. É, 

pois, difícil construir um quadro sobre o trabalho infanto-juvenil no Brasil e o debate nacional 

a ele relacionado partindo da produção acadêmica da Psicologia. O que parece haver em 

comum entre as produções acadêmicas aqui analisadas é a condenação ao “trabalho infantil” e 

a sustentação, por vezes implícita, de sua erradicação. 

 

 Ao defender que todo e qualquer trabalho desenvolvido por crianças ou adolescentes 

seja combatido, experiências culturais e concepções de trabalho e de infância e adolescência 

específicas são projetadas como parâmetros para todas as crianças e para todos os 

adolescentes. Na tensão universalismo versus relativismo cultural, os artigos analisados de 

autoria de psicólogos(as) brasileiros(as) parecem, portanto, enfatizar uma noção universal de 

infância e adolescência. A ideia recorrente é que, com o trabalho, perde-se a infância e o 

desenvolvimento da criança é inevitavelmente prejudicado. 

 

 Assim, a infância é representada, em geral, como uma etapa natural e universal da vida 

humana. Natural, pois a crítica ao trabalho é tida como independente do contexto social, da 

história de vida, do grupo étnico-cultural (pensamos especialmente em povos indígenas), das 

vozes da criança, dos projetos da família. Além disso, crianças e adolescentes são tidos como 

passivamente submetidos à hierarquia familiar e de idade: o discurso acadêmico da Psicologia 

aqui analisado apresenta crianças e adolescentes trabalhando por imposição de suas famílias. 

Suas condições como atores sociais são, nesse sentido, pouco reconhecidas.  
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 É o que destacamos também na análise do tratamento dado pelos artigos à voz de 

crianças e adolescentes. Muitos ouviram crianças e adolescentes sobre o que pensam de seus 

trabalhos. No entanto, em geral, quando suas falas não corroboram a posição defendida no 

texto, elas são tidas como “ideológicas” ou equivocadas. Aqui seria possível abrir um amplo 

debate teórico-metodológico sobre o estatuto da voz dos sujeitos ouvidos na pesquisa em 

Psicologia. Mas, para isto, teríamos, de fato, que nos apoiarmos em ampla linha de pesquisa, 

o que fugiria ao escopo desta dissertação e dos objetivos do NEGRI. 

 

 Apontamos também, neste estudo, o uso de uma retórica dramática sustentando 

posicionamentos contrários ao trabalho de crianças e adolescentes. É frequente a associação 

do TIJ: a situações terríveis (certamente presentes em casos específicos, mas questionável 

como sendo representativas do fenômeno em geral); à ideia de um “ciclo vicioso”, 

apresentando o trabalho de crianças e adolescentes como motor de uma eternalização da 

pobreza, no sentido atribuído por Thompson (2002); e ao uso persuasivo de estatísticas, o que 

pode, por exemplo, sustentar equívocos na definição de prioridades e estratégias para as 

políticas públicas.  

 

 A retórica apreendida na produção brasileira aqui analisada apresenta componentes 

que nos permitem interpretá-la como ideológica. A estigmatização dos trabalhadores infanto-

juvenis e de suas famílias sustenta a argumentação abolicionista desse discurso. No “ciclo 

vicioso” do trabalho infanto-juvenil, a família é apresentada como apoiadora do trabalho de 

seus filhos, ainda que este envolva prejuízos para eles. Ela é tida como responsável pela 
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manutenção da pobreza. Do mesmo modo, concebe-se a pobreza se autorreproduzindo, sendo 

a relação de dominação entre classes sociais silenciada.  

 

Crianças e adolescentes, por sua vez, são, em geral, apresentados como vítimas, como 

transgressores e como não-cidadãos. Seus trabalhos, independentemente de especificidades e 

contextos, são desqualificados como excludentes e exploradores. Como lembra Alves-

Mazzotti (2002), representações como estas, ao serem apreendidas pelas crianças e 

adolescentes trabalhadores, entram em conflito com a valorização de seus trabalhos 

prevalente em seu meio social, gerando repercussões cognitivas e afetivas sobre eles, “na 

medida em que criam tensões e desconfianças no âmbito familiar e minam sua autoestima, ao 

desqualificar o que para eles é motivo de orgulho” (p. 95). 

 

Muitas foram as semelhanças entre os resultados encontrados na nossa análise dos 

artigos acadêmicos e nas análises desenvolvidas em outras pesquisas do NEGRI relacionadas 

a discursos sobre crianças e adolescentes proferidos por adultos (CALAZANS, 2000;  

ANDRADE, L., 2004;  BIZZO, 2008), especialmente em Freitas (2004). Na academia, como 

na mídia:  

 

• as famílias pobres são apresentadas como ineficientes e inadequadas para 

resolver o problema de subsistência de seus familiares; 

• as condições de trabalho de crianças e adolescentes não são focalizadas. Elas 

aparecem como se correspondessem ao trabalho infanto-juvenil em si e são 
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apresentadas para justificar a erradicação do TIJ e não a erradicação das 

péssimas condições de trabalho e do desrespeito à legislação trabalhista; 

• o discurso em defesa da proteção de crianças e adolescentes pode estigmatizá-

los; 

• a retórica utilizada “ilude a dominação ao concitar o altruísmo, a 

benemerência, a piedade” (ANDRADE, L., p. 178). 

 

Além disso, esses discursos, ao omitirem (e, por vezes, negarem) o protagonismo 

infanto-juvenil no debate sobre questões de interesse de crianças e adolescentes, acabam por 

reforçar posicionamentos que alimentam assimetrias nas relações de idade. A negação do 

protagonismo infanto-juvenil se faz presente também pela omissão de informações sobre 

cuidados éticos adotados nas pesquisas analisadas. Aqui, nos defrontamos com situação 

equivalente àquela observada por colegas do NEGRI na mídia: lá ocorre a identificação de 

depoentes; aqui ocorre a negação do protagonismo de depoentes, pois cuidados éticos 

eventualmente adotados na pesquisa – tratá-los como pessoas merecedoras de respeito a 

padrões éticos – não são explicitados. É neste ponto que ocorre, a nosso ver, o fechamento do 

circuito da estigmatização: ao não explicitarem o consentimento informado de crianças e 

adolescentes quanto à sua participação na pesquisa (por descuido da prática ou do texto da 

pesquisa), depoentes não são tratados como pessoas dignas de respeito. 

 

 Semelhanças como estas entre discursos em diferentes arenas permitem-nos sugerir, 

no caso do TIJ, que a produção acadêmica de psicólogos(as) brasileiros(as) tem sido 
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impregnada pela produção midiática e de organismos multilaterais, cronologicamente 

anteriores à ela. 

 

A produção acadêmica participa da construção de problemas sociais, bem como da 

constituição da agenda de políticas públicas. Aos saberes da Psicologia cabe um papel 

significativo na definição e legitimação de modelos padronizados de desenvolvimento infantil 

e escolarização (MOLLO-BOUVIER, 2005) e ao se aproximar de discursos sobre TIJ 

prevalentes na mídia e nas agências multilaterais, a produção acadêmica, aqui analisada, 

parece deixar de cumprir a função que Lahire (2005) atribui ao conhecimento acadêmico: 

tomar os discursos ao pé da letra e mostrar suas armadilhas e contradições.  Isto é, não temos 

conseguido, neste tema, “furar” os limites estabelecidos pelas comunidades epistêmicas 

dominantes e ampliar o quadro de informações de atores sociais estruturalmente mais 

vulneráveis (ROSEMBERG, 2001). 

 

Para mim, e nós do NEGRI, mostrar eventuais armadilhas e contradições em discursos 

hegemônicos parece ser o caminho que nós, psicólogos(as) brasileiros(as), deveríamos 

privilegiar para, efetivamente, contribuir para a construção de uma agenda de políticas 

públicas voltada à infância e à adolescência menos desigual. Por enquanto, ao que parece, 

continuamos assimilando discursos midiáticos, dos governos, do ativismo e dos especialistas 

internacionais. 
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 APÊNDICE 1 - Entrevista com informante privilegiada 

 

Brasília, 30 de janeiro de 2007. 

 

Inicialmente, foi realizada por mim uma apresentação do NEGRI, da pesquisa e dos objetivos 

da entrevista. Em seguida, foi feita uma solicitação para que a entrevista fosse gravada e a 

entrevistada concordou.  

 

A transcrição da entrevista é apresentada a seguir. 

 

R: Eu gostaria que você me contasse sobre a atuação do UNICEF em relação ao trabalho 

infantil. 

A: Foi uma atuação massiva. Desde 1992, 93, querendo set the agenda em relação ao trabalho 

infantil e isso também fez parte de uma discussão internacional sobre o tema. A abordagem 

do UNICEF tem sempre sido a da garantia dos direitos, então, foi uma evolução da CDC, de 

1989, do ECA, de 1990... Evolução da construção do conceito de infância e seus direitos, 

como sujeitos de direitos. Eu acho que o importante, a mudança, o salto de qualidade que teve 

era de pautar o tema, como uma questão de realização de direitos ou sujeitos de direitos. 

Crianças que têm direito à educação, à escolarização, ao lazer e à futura profissionalização. 

Um patamar educado, profissionalizado, em vez de deturpado desde o início com uma entrada 

precoce no mercado de trabalho. Então, o esforço do UNICEF, nesse sentido, não foi, assim: 

“Ah, vamos pegar um tema”; era no bojo de todo esforço de reafirmação de direitos. Aí, se 

começou tentando revelar para a sociedade os danos do trabalho infantil, especialmente na 

área de educação. Os danos de saúde também, mas com esse enfoque forte no lado nocivo na 

aprendizagem dos meninos, que poderiam estar na escola, mas trabalhando, ficavam 

prejudicados na sua capacidade de aprendizagem. Estavam cansados. Então... (mostra uma 

publicação), fizemos alguns textos específicos, muito importantes sobre efeitos do trabalho 

infantil em Franca. 

R: Nas fábricas de sapatos? 

A:  É. O estudo de Franca foi muito importante, e também polêmico, porque a indústria reagiu 

fortemente e, aí, depois, começou a ter algumas discussões sobre a possibilidade de boicotes 

internacionais para produtos exportados do Brasil e, curiosamente, isso mobilizou muito. E, 

aí, começamos a chamar para os pactos do açúcar, da laranja, dos sapatos. Então, teve aquela 
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publicação “Crianças de Fibra” e a exposição de fotos. Assim, a forma que o UNICEF tenta 

levar essas discussões é um pouco isso: investindo em pesquisas, depois um pouco mais de 

mobilização, de visibilidade, de sensibilização e, aí, esforços em nível federal, de engajar o 

Governo Federal nesse debate. E isso, muito fortemente, em parceria com o Ministério do 

Trabalho (MT), que fez o mapa dos focos de trabalho infantil. Então, houve um esforço de 

mapear cadeias de produção específicas, as mais gritantes. 

R: Vocês trabalharam juntos na elaboração desse mapa? 

A:  Eu acho que o UNICEF pagou para a sua publicação, uma coisa assim. Mas não tenho 

certeza, não sei os detalhes. Eu entendi que o UNICEF era parceiro, mas a iniciativa era do 

governo. Então, no começo tinha essa ideia de trabalhar especificamente linhas de produtos, 

tipos de trabalho, né? Na laranja, no corte de cana, nas carvoarias. Em 1993, teve aquela 

investigação muito forte por parte do Ministério Público do Mato Grosso do Sul sobre as 

carvoarias. Então, governo, UNICEF e OIT formaram um fórum de discussão sobre isso. 

R: Daí nasce o Fórum. 

A:  É, daí, nasce o Fórum. Você tem a publicação da história do Fórum? 

R: Tenho a do plano. 

A:  Na época dos 10 anos de criação do Fórum, o UNICEF investiu numa avaliação da história 

do Fórum.  

R: Não, essa eu não tenho. 

A:  Conta muito da história do Fórum. O UNICEF e a OIT apoiaram, em 1994, o Fórum, que 

foi fundado e esse tem sido um espaço muito importante de discussão, de articulação e, 

também, de experimentação. Pegando Mato Grosso do Sul como exemplo mais gritante, o 

Fórum tentou desenvolver uma política que envolvesse os níveis federal, estadual, municipal, 

e também os setores de educação, saúde, assistência e trabalho. E, aí, nasce o Programa de 

Atenção Integrada, o PAI, que usou a metodologia do UNICEF de análise rápida, de mapear 

os problemas e fazer um planejamento participativo, com os diferentes setores. E, aí, o 

interessante, que marcou o Brasil, na sua abordagem, foi a percepção de que esse é um 

problema multifacetado. Então, você tem que atacar de forma integrada e, aí, a importância do 

Fórum, que tenta trazer pessoas... 

R: Com os vários olhares... 

A:  É, pessoas da educação, da saúde, da assistência social, porque a criança tem tantos 

aspectos dos seus direitos que estão sendo violados e tem que ser tratado de uma forma 

integrada. Aí, teve início a história da Bolsa-Cidadã, que era dar uma bolsa para a família para 

a criança estudar. 
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R: O comecinho do PETI. 

A: Sim. E essas bolsas foram financiadas pelo UNICEF. Com o dinheiro do Comitê Alemão 

do UNICEF, a gente financiava as bolsas. Percebemos que era um modelo interessante e, 

depois, se experimentou em Franca, Belo Horizonte, e, na fase-piloto do PETI, foi para cana-

de-açúcar e para o sisal da Bahia. E, aí, o governo federal assumindo, foi preciso experimentar 

critérios para as famílias entrarem, coisas bem complexas, né? É só para crianças trabalhando 

ou para a criança que poderia trabalhar porque está em uma área vulnerável? Teve um monte 

de debates sobre isso mas, depois, o Governo Federal assumiu como uma política e foi 

aumentando a escala. O problema é que não temos mais cópias, não temos nenhuma cópia. 

Tenho que ver de que maneira achar cópia, mas o UNICEF fez dois estudos, um de 1995 a 99 

e um de 1999 a 2001, olhando as tendências do trabalho infantil e o possível impacto de 

redução do trabalho infantil. E, aí, no estudo, esse que foi feito pelo Carlos Amaral do 

NAPP... 

R: Esse de 99/2001 eu já vi. 

A:  É, mas no de 95/99 ele mostra que o grande declínio de 92 até... Teve muito impacto da 

política macro e do Plano Real, que aumentou a renda das famílias. O impacto dos programas 

era residual porque os programas eram desse tamanho. Aí, então, o estudo mostrou que eram 

mais tendências econômicas e, aí, quando você olha o estudo de 99/2001, você percebe. É a 

mesma pessoa crítica, que não vai cair em qualquer argumento. Mas, quando o PETI ganha 

escala, o impacto é inegável, pegando aquela coisa de coeficiência de quando tem PETI ou 

não tem PETI, se reduziu o trabalho infantil ou não, e o grande argumento era mostrar que o 

PETI realmente tinha um impacto. E mais: alertar que para ter impacto de erradicação teria 

que aumentar a escala ainda mais para atingir todas as crianças trabalhando. Esse estudo foi 

importante com a entrada do novo Governo Federal em 2003, porque houve uma certa 

descrença na eficácia do PETI no primeiro ano, com uma ideia de fechar esses programas 

herdados etc. O Fórum e também essas evidências foram importantes. Em 2004, teve a 

Caravana contra o trabalho infantil, nos 10 anos do Fórum, indo em cada estado, levantando a 

situação em cada um e conseguindo compromisso dos governadores para erradicar o trabalho 

infantil. 

R: E o UNICEF nesse período, como foi a sua atuação dentro do Fórum? 

A:  A gente teve a ideia da Caravana, a nossa oficial, a América, que não está mais aqui, foi 

quem sugeriu essa ideia da Caravana e também financiamos várias atividades do Fórum. O 

UNICEF fez parte do GT da Caravana, do GT dos 10 anos do Fórum e, aí, a Caravana 

conseguiu envolver 23 000 crianças por meio de oficinas, enfim, as mobilizações em cada 
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estado, localizaram as diferentes formas de trabalho infantil [...] e quando a Caravana chegou 

à Brasília, o Presidente Lula, na culminação, anunciou que o Governo Federal iria 

universalizar o PETI para todas as crianças que ainda estavam trabalhando. Só que, aí, levou 

um ano para planejar como isso iria acontecer e em 2005 começa, final de 2005, começo de 

2006, começa a integração... 

R: Com o Bolsa Família? 

A: É, com o Bolsa Família, que tem a intenção declarada de universalizar o atendimento para 

3,2 milhões e, aí, houve vários problemas operacionais nessa transição que frustraram essa 

expectativa de expansão. Na verdade, diminuiu o atendimento específico para o trabalho 

infantil e o governo está empenhado em ver de que maneira essa expansão vai acontecer, 

porque o compromisso é que todos serão integrados ao Bolsa Família e à jornada ampliada, às 

atividades de sócioeducação, que, no PETI, é a jóia da coroa, é a parte mais importante, que 

faz com que o PETI seja muito mais rico que o Bolsa Família, né? Porque tem esses aspectos 

de cidadania, qualificação, de autoestima da criança e tudo. E, nesse ponto, o UNICEF 

também tem se empenhado especificamente, para não perder a riqueza do atendimento à 

criança trabalhadora, para não perder o êxito desses aspectos, quer dizer, não importa como 

chamam o programa, mas o cerne da atuação, da intervenção e também uma preocupação para 

formas especialmente difíceis de atender, como o trabalho infantil doméstico, trabalho nos 

lixões... 

R: No tráfico... 

A:  No tráfico. Ou familiar, que é difícil definir qual é a linha entre trabalho de apoio à família 

e exploração do trabalho infantil. Na questão da adesão do Brasil às várias convenções da 

OIT, o UNICEF tem dado mais ênfase na Convenção 138, sobre idade mínima, porque tem 

essa visão do acesso à educação e tudo. Obviamente, as piores formas têm que ser atacadas, 

mas a visão é do acesso aos direitos para todo mundo. Também ajudou na ratificação das 

piores formas, mas, recentemente, nas nossas compilações, temos dado mais ênfase no eixo de 

inclusão e sucesso na escola, olhando questões como exploração sexual e envolvimento no 

tráfico do ponto de vista de uma violação de direitos e da dignidade, uma violência, em vez de 

tanta ênfase como uma forma de trabalho. Mas, assim, não entrando muito na semântica. 

Tendo mais essa visão de direitos/violação etc. E houve também os investimentos do 

UNICEF. No começo, conseguimos arrecadar fundos com os comitês internacionais, 

especialmente o comitê UNICEF/Alemanha e, então, investimos... O trabalho no começo não 

era só esse, era muito financiamento de projetos-piloto na Bahia, em Pernambuco, em Franca, 

Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte... Naquele primeiro período eram 8 milhões de dólares, 
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alguma coisa assim, em projetos. Depois, com a OIT, começamos a ter mais recursos, porque 

no começo a OIT tinha muito pouco dinheiro e se concentrou mais na questão de advocacy e 

de apoio técnico. Depois, os papéis se inverteram. Agora a OIT tem mais recursos. Outro 

aspecto importante é que como o UNICEF tem escritórios locais, então cada escritório apóia a 

luta contra o trabalho infantil da sua maneira, dependendo da conformação local, mas com 

muitos deles apoiando os fóruns de trabalho infantil local e também projetos-piloto, os planos 

contra trabalho infantil nos estados, como levar isso para os municípios... E um apoio 

importante, porque agora com menos financiamento, menos projetos, mas um apoio que tem 

sido razoavelmente consistente esse tempo todo. Na área do sisal na Bahia continua, porque 

os outros diminuíram um pouco, mas o da Bahia continua, onde se tem um modelo de 

atendimento que nós entendemos que é muito rico, um dos melhores do país. E, aí, o que o 

UNICEF tenta apoiar é a qualificação da jornada ampliada, a qualificação dos professores 

para assegurar o sucesso na escola. Aí, tem o projeto com o MOC na área sisaleira e também 

em Sergipe, na laranja e nessas lavouras, com qualificação dos monitores do PETI, da Jornada 

Ampliada, treinamento para os professores, materiais, tem o Baú de Leituras, que é uma 

biblioteca móvel, que enfatiza muito a cultura local, a literatura local, a autoestima da criança 

no seu próprio ambiente. E o interessante, também na Bahia, na área do sisal, é que é um 

modelo que enfatiza a participação real da sociedade. Então, você tem os grupos de gestão nos 

municípios, onde os sindicatos estão envolvidos, ficam monitorando o dinheiro da merenda 

do PETI para ver se realmente ele é aplicado. E também a merenda é comprada com produtos 

locais. Então, tem muita participação. Porque quando o programa ganhou escala, esses 

aspectos da participação, controle social, foram levados para o país, mas uma coisa é levar no 

papel é dizer “olha tem que ter uma comissão disso, uma comissão daquilo”... 

R: Cada contexto é um, né? 

A:  É... E outra, é construir em cima de uma mobilização da sociedade civil. Quando você vê a 

origem do PETI e vê que aonde começou com força era onde havia lutas locais fortes, 

articulações importantes, em Mato Grosso do Sul, na Bahia, então, o gênio da coisa era uma 

combinação dessa força, dessas iniciativas locais com uma vontade federal de atacar o 

problema. Então, aonde tem o encontro dessa mobilização social com a articulação local e o 

programa, ele tem uma sustentabilidade, uma eficácia que a gente não vê em outros lugares, 

né?  E o UNICEF tem tentando estimular esse respeito para essa articulação local, e ela é 

inspirada no Fórum. Bom, veja que outras perguntas você tem, mas em relação às 

publicações, histórico, a avaliação do Fórum é interessante, realmente mostrar os altos e 

baixos, os estudos 95/99 e 99/2001 você consegue achar o estudo de Franca original. Em 
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2003, o MDS, não era MDS na época, pediu para o UNICEF fazer uma avaliação situacional 

do PETI. Então, tem um estudo que ajudou a apontar algumas falhas e levantou algumas 

mudanças administrativas, como, por exemplo, que um dos problemas era a demora das 

bolsas chegarem, cada vez que teve algum problema do município de inadimplência, no INSS 

ou qualquer outra coisa, trancava-se o envio da bolsa e as famílias ficavam sem elas. E o que 

se espera que as famílias façam? Então, no lançamento do estudo, o governo federal anunciou 

que ia fazer pagamento continuado, que não iria interromper, algumas modificações, mas 

eram pequenas. E, bem, obviamente, a Conferência de Oslo foi muito importante para o 

engajamento dentro da temática internacional, mas imagino que você queira ver essa coisa da 

relação OIT, UNICEF estimulando, mas acho que o que nasceu, a abordagem brasileira foi 

brasileira, não foi importada, não foi sugerida por ninguém, é uma coisa que surgiu da sua 

própria experiência e é um exemplo no mundo. Todo mundo sabe. E para nós, além do seu 

impacto nos números, no trabalho infantil, o exemplo é esse trabalho articulado e que é uma 

coisa que é fácil perder, por isso esse trabalho importante do Fórum de tentar articular... Essas 

mudanças nas políticas sempre são discutidas... Voltando aquele conceito, como é 

multifacetado, você não pode atacar de uma forma só, tem que estar sempre articulado com 

educação, com assistência, com saúde, Ministério Público, todos os órgãos. 

R: Em relação às produções, com o governo federal, o UNICEF tem várias publicações 

conjuntas. Como é esse trabalho conjunto? 

A:  Eu não sei. Eu realmente não acompanhei toda a história. Eu acho que tem uma publicação 

dos antigos CEIAS, do ano 2000, alguma coisa assim, que é explicando a metodologia do 

PETI, que talvez fosse uma coisa conjunta, mas acho que não temos mais, você teria que 

pegar isso com o ministério.  

R: Tá. 

A:  É, acho que era uma coisa conjunta.  E a de avaliação do PETI, de 2003, 2004, foi o 

governo que pediu. Aí, o UNICEF contratou, formou-se um GT dentro do Fórum para 

discutir, pegar sugestões. Financiamos várias oficinas para discutir... E o UNICEF contratou 

um consultor para sistematizar. A América, que era oficial aqui também, esteve muito 

envolvida na finalização... Mas, teria que ver no livro se fala que é um trabalho conjunto, mas 

acho que é... Como a praxe não é de receber dinheiro do governo, então, normalmente, é uma 

parceria, um protocolo de intenções que vamos trabalhar tais assuntos e, aí, o UNICEF 

oferece, faz, não necessariamente em conjunto. Mas é um acordo. Para simular tal e tal, vocês 

poderiam fazer tal estudo? [...] E, depois, o UNICEF executa ou financia o Fórum para 

executar. Então, por exemplo, uma série de iniciativas do UNICEF, que nós entendemos que 
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eram politicamente importantes que o Fórum publicasse, foram totalmente financiadas pelo 

UNICEF, embora tenham saído como publicação do Fórum. E essa é uma ideia nossa, de 

fortalecer os atores nacionais, e não necessariamente se preocupar em agitar a bandeira e dizer 

“nós que fizemos”. 

R: Vocês têm um catálogo com as publicações do UNICEF? 

A:  Não, tá um pouco bagunçado... Não, acho que não... É, deve ter nos relatórios anuais do 

UNICEF internos. A gente pode tentar descobrir quais são as publicações, podemos tentar ver 

isso. 

R: Seria ótimo. 

A:  É, não tem um catálogo on-line. 

R: É, eu procurei bastante. 

A:  E também os escritórios locais do UNICEF apóiam muitas publicações com parceiros 

locais. Então, por exemplo, tem uma análise, uma avaliação do PETI na área sisaleira apoiada 

e financiada pelo UNICEF da Bahia que é um livro interessante que analisa a implantação da 

política e seus impactos. E é muito franca, porque também o UNICEF não tem interesse em 

ser ufanista, essas coisas. Então, aquela avaliação da Bahia aponta que não mudou a situação 

das famílias. É independente, e aponta que eles não estão trabalhando, estão na escola, mas 

que a perspectiva das famílias não mudou, não teve um impacto tão significativo... Então, 

existem alguns desses estudos que são bem francos e desafiadores, como se dissessem “vamos 

fazer mais?”. 

R: Há uma periodicidade das publicações?   

A:  Sim. Mas, os relatórios anuais não são necessariamente anuais (risos). Então, tem a 

Situação da Infância Brasileira que é, mais ou menos, bienal e pega diferentes temas ou 

diferentes faixas etárias. O mais recente foi o da criança de 0 a 6 anos. O próximo deveria ser 

da criança de 6 a 14 e, obviamente, a questão do trabalho infantil vai aparecer aí.  

R: Sobre o livro Situação da Infância Brasileira, você sabe quando que começou, qual foi o 

primeiro?    

A:  Não, isso a gente poderia ver com o Manuel. E também tem a Situação Mundial da 

Infância, que é anual. A edição de 1997 foi muito importante porque o tema inteiro foi 

trabalho infantil, os mitos sobre o trabalho infantil, então essa foi uma publicação importante.  

R: E sobre as publicações menores como o Rádio pela Infância, o Boletim UNI, esses são 

também periódicos... Têm outras assim? 

A:  É, eles são frutos das várias parcerias que o UNICEF tem. Então, Rádio pela Infância acho 

que foi uma parceria com a ANDI, agora é com outro... 
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R: Com quem é agora? 

A:  Não sei. Acho que é uma firma de assessoria de imprensa que executa. Eu posso verificar 

com a nossa área de comunicação se eles têm uma sistematização de todas essas publicações. 

R: Ah, legal. Eu pesquisei bastante e consegui juntar quase todas dos últimos anos. 

A:  Nossa, é mesmo? 

R: É, mas não encontrei os anteriores ao número 40. 

A:  Eles pautam diferentes temáticas, pegam uma pauta por mês, violência, acesso à água ou 

qualquer coisa assim. Ah, e também tem aquele seriado Mobilização... 

R: Com a ANDI também? 

A:  É, com a ANDI, aquele modelo de fazer a análise da imprensa, depois, um seminário com 

especialistas para fazer o diagnóstico, depois, escrever a publicação e, depois, oficinas de 

sensibilização com os jornalistas. 

R: Esses, que são em parceria, vocês consideram que é a assinatura do UNICEF também? O 

que tá lá dito é também o posicionamento... 

A:  Acho que às vezes. Até publicações diretas do UNICEF tem a frase dizendo que não é 

necessariamente nossa opinião. 

R: Como a publicação da Consulta? 

A:  É. As publicações institucionais do UNICEF são os SIAB, que eu falei. E agora temos 

uma política definida que tem que ser igual, naquele tom de azul... Então, esses são 

institucionais do UNICEF e, aí, tem muitas outras opções. Então, por exemplo, estamos 

lançando agora o livro sobre a política de convivência familiar e comunitária com CIEF, 

PUC-Rio, Irene Rizzini, Irma Rizzini, Raquel Batista. Foi tudo ideia do UNICEF, mas 

sentamos juntos, convidamos eles a acompanhar o trabalho, fizemos ajustes e tal, mas é uma 

parceria e, então, não é só UNICEF, mas sem o UNICEF não teria sido possível. Então, é uma 

coisa de propiciar aos especialistas fazerem o seu trabalho. 

R: Sobre essas publicações, vocês fazem algum trabalho específico depois das publicações, 

quando lançam um relatório ou alguma outra publicação específica, com imprensa, com 

governo? 

A:  Sim, sempre tem um objetivo. Ela tem um objetivo em termos de avançar uma política, 

avançar o conhecimento do tema, avançar a sensibilização e tal, então, existe uma política de 

disseminação, temos uma coletiva de imprensa. Essa da análise do PETI, na verdade, o 

governo fez a coletiva. Então, esse é sempre o objetivo, influenciar gestores, formadores de 

opinião sobre aquela temática. Então, temos uma atuação nesse sentido. 

R: Bom, acho que é isso, porque as outras questões já foram aparecendo na conversa. 
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A:  Eu pedi para a minha assistente fazer uma coletânea das publicações. Realmente, tem o 

problema das que se encontram esgotadas. Tem um trabalho aqui em inglês, não foi 

publicado. O UNICEF que financiou. É o Benedito dos Santos falando dessa coisa de 

construção do conceito de infância. Eu vou tentar ver isso também, porque eu acho que o 

artigo é muito bom. 
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APÊNDICE 2 – Descrição das bases de dados consultadas 

 

• ADOLEC: Saúde na Adolescência  

 

Base de dados de referências bibliográficas relativas à adolescência e saúde. Disponível 

por meio do sistema BIREME (www.bireme.br) 

 

• Biblioteca Ana Maria Poppovic – Fundação Carlos Chagas 

 

Base de dados da biblioteca da Fundação Carlos Chagas, sob a responsabilidade do 

Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação. O acesso ao público é disponibilizado 

pelo endereço eletrônico: www.fcc.org.br. 

 

• DataÍndice – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) 

 

Iniciada em 1979, esta base de dados reúne referências das publicações de periódicos 

brasileiros na área de Ciências Sociais. O acesso é disponibilizado no endereço do Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ): www.iuperj.br 

 

• DEDALUS – Universidade de São Paulo 

 

É o banco de dados bibliográficos da Universidade de São Paulo (USP). Disponibiliza a 

produção bibliográfica desenvolvida na USP e o registro dos acervos das bibliotecas das 

diversas unidades da universidade. O endereço eletrônico é: 

http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/por/USP/USP/DEDALUS/START. 

 

• IndexPsi 

 

Reúne artigos e referências de artigos brasileiros da área de Psicologia. Surgiu por meio 

de um convênio entre o Conselho Federal de Psicologia e a Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas (PUCCAMP). O endereço para acesso é www.bvs-psi.org.br/. 

 

• LILACS: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde  
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É uma base de dados do Sistema BIREME que reúne bibliografia da área de Ciências da 

Saúde produzida na América Latina e no Caribe. O endereço para acesso é www.bireme.br. 

 

• MEDLINE: MEDlars onLINE – U. S. National Library of Medicine 

 

Essa base de dados reúne bibliografia internacional das áreas de Medicina, Enfermagem, 

Odontologia e Medicina Veterinária. Ela também está disponível no sistema BIREME 

(www.bireme.br). 

 

• SciELO: Scientific Eletronic Library Online  

 

É uma base de dados que abrange periódicos nacionais e estrangeiros das diversas áreas 

de conhecimento. Seus dados referentes à produção nacional podem ser acessados no 

endereço: www.scielo.br. 

 

• INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

instituto vinculado ao Ministério da Educação (MEC). O acesso ao público é disponibilizado 

pelo endereço eletrônico: www.inep.gov.br. 
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APÊNDICE 3 – Lista dos artigos que compõem o corpus 

 
 
1. ALVES, Paola Biasoli et al. Atividades cotidianas de crianças em situação de rua. 

Psicologia: teoria e pesquisa,  Brasília,  v. 18,  n. 3,  2002.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
37722002000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  nov. 2006.   

 
2. ALVES, Paola Biasoli et al. Brinquedo, trabalho, espaço e companhia de atividades 

lúdicas no relato de crianças em situação de rua. Psico, Porto Alegre, n. 32, p. 47-71, 
jul./dez. 2001. 

 
3. CAMPOS, Herculano Ricardo; ALVERGA, Alex Reinecke de. Trabalho infantil e 

ideologia: contribuição ao estudo da crença indiscriminada na dignidade do trabalho. 
Estudos de Psicologia,  Natal,  n. 2,  v. 6,  2001.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
294X2001000200010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  nov.  2006.   

 
4. CAMPOS, Herculano Ricardo; FRANCISCHINI, Rosângela. Trabalho infantil 

produtivo e desenvolvimento humano. Psicologia em Estudo,  Maringá,  n. 1,  v. 8,  
2003.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
73722003000100015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  nov.  2006.   

 
5. COSENDEY, Elvira Mirian Veloso de Mello. Histórico do trabalho infanto-juvenil. 

Revista Devir: esquizoanálise e seus encontros, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 21-31, 
out. 2002. 

 
6. FEITOSA, Izabel Christina et al. O trabalho precoce e as políticas de saúde do 

trabalhador em Natal. Estudos de Psicologia,  Natal,  n. 2,   v. 6,  2001.  Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
294X2001000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  nov.  2006.   

 
7. FEITOSA, Izabel; DIMENSTEIN, Magda. Escola, família e trabalho infantil: 

subjetividade e práticas disciplinares. Interação, Curitiba; n. 8, v. 2, p. 287-296, 
jul./dez. 2004a.  

 
8. FEITOSA, Izabel Christina do N; DIMENSTEIN, Magda. Trabalho infantil e 

ideologia nas falas de mães de crianças trabalhadoras. Estudos e Pesquisas em 
Psicologia, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 59-75, dez. 2004b.  

 
9. GUERRA, Regina Bueno. Trabalho precoce no carvão: a resposta das crianças. 

Revista Devir: esquizoanálise e seus encontros, Belo Horizonte, n.1, vol. 2, p. 77-
93, out. 2002.   

 
10. HILLESHEIM, Betina. Infância e trabalho: feminino e masculino em construção. 

Barbarói , Santa Cruz do Sul, n. 20, p. 61-70, jan./jun. 2004. 
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11. HILLESHEIM, Betina. O trabalho e o ser-criança na vida de meninos e meninas 

trabalhadores(as) em lavouras de fumo. Redes, Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 3,               
p. 109-117, set./dez. 2001. 

 
12. LOPES, Vera Lucia Silva. Adolescência e criatividade: o trabalho precoce e suas 

relações com a personalidade. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 
4, n.38, p. 95-114, out./dez. 1986.  

 
13. MARQUES, Walter Ernesto Ude. Criança trabalhadora, família e identidade: desafios 

para o mundo atual. Trabalho e Educação, Belo Horizonte, n. 3, p. 143-159, jan./jun. 
1998. 

 
14. MARQUES, Walter Ernesto Ude. Crianças e adolescentes marginalizados: como a rua 

passou a ser este lugar. Trabalho e Educação, Belo Horizonte, n. 0, p.149-158, 
jul./dez. 1996. 

 
15. MARQUES, Walter Ernesto Ude. Trabalho infantil e contexto sociofamiliar: 

considerações acerca dos resultados de um estudo relativo às infâncias (pre)ocupadas. 
Trabalho e Educação, Belo Horizonte, n. 8,                                                                p. 
112-131, jan./jun. 2001. 

 
16. MARQUES, Walter Ernesto Ude. Trabalho infantil, família, identidade e saúde 

mental: indagações construídas diante de um fenômeno familiar transgeracional. 
Trabalho e Educação, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p.29-42, jan./jun. 2004. 

 
17. MARTINEZ, Albertina Mitjáns. Trabajo infantil y subjetividad: una perspectiva 

necesaria. Estudos de Psicologia,  Natal,  n. 2,  v. 6,  2001.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
294X2001000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  nov.  2006.   

 
18. OLIVEIRA, Denize Cristina et al. Futuro e liberdade: o trabalho e a instituição escolar 

nas representações sociais de adolescentes. Estudos de Psicologia, Natal, v. 6, n. 2,   
p. 245-258, jul./dez. 2001. 

 
19. OLIVEIRA, Denize Cristina de et al. Representações sociais e fatores de risco para o 

trabalho infantil e do adolescente: uma aproximação possível. Cadernos de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, vol. 10, n. 2, p. 177-194, 2002. 

 
20. OLIVEIRA, Indira Caldas Cunha de; FRANCISCHINI, Rosângela. A importância da 

brincadeira: o discurso de crianças trabalhadoras e não trabalhadoras. Psicologia: 
teoria e prática, v. 1, n. 5, p. 41-56, jan./jun. 2003.  

 
 

21. SILVA, Roselaine Ferreira da. Trabalho infantil e construção da identidade de gênero. 
Barbarói , Santa Cruz do Sul, n. 15, p. 83-111, jul./ dez. 2001. 

 
22. SOUSA, Sônia M. Gomes. Trabalho infantil – a negação da infância? Estudos, 

Goiânia, v. 26, n. 1, p. 119-141, jan./jun. 1999. 
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23. STENGEL, Márcia et al. Narrativas infanto-juvenis sobre o trabalho doméstico em 

Belo Horizonte: histórias de vida das meninas. Psicologia em Revista, Belo 
Horizonte, v. 11, n. 8, p.125-129, jun.2002.  

 
24. STRECK, Carla Fabiana; FRISON, Thirzá Baptista. Lembranças de velhos: o mundo 

da infância. Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, Porto Alegre, v. 1, 
p. 103-118, 1999. 
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APÊNDICE 4 – Manuais 

 

Manual 1: sobre categorias de atributos a serem utilizadas na codificação do contexto de 

produção das UI 

 

O periódico como subunidade 

 

1. Número da UI 

O campo será denominado de UIP e tem dois dígitos numéricos. Refere-se ao título do 

periódico em que o artigo está inserido. 

 

2. Grande área de produção de conhecimento 

Refere-se à área de produção de conhecimento relacionada ao periódico.  

 

Código: 

1. não consta 

2. Saúde 

3. Economia 

4. Serviço Social 

5. Sociologia 

6. Antropologia 

7. Psicologia 

8. Educação 

9. Direito 

10. múltiplas áreas 

 

3. Origem Institucional 

Refere-se à origem institucional da publicação.  

 

1. Universidade de Brasília – UNB 

2. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS 

3. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  

4. Universidade Estadual de Maringá  
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5. Núcleo de Psicanálise e Práticas Institucionais  

6. Universidade Federal do Paraná – UFPR  

7. Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ  

8. Universidade Santa Cruz do Sul – UNISCS 

9. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ  

10. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  

11. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

12. Universidade Católica de Goiás – UCG  

13. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUCMG 

 

4. Tipo de Instituição 

Trata-se da caracterização da instituição de origem do periódico.  

 

Código: 

0. não consta 

1. associação profissional 

2. associação acadêmica 

3. universidade 

4. instituição de pesquisa 

5. organização não-governamental 

6. órgão governamental 

7. serviço universitário de saúde 

8. editora científica comercial 

 

5. Local de publicação 

Refere-se à cidade de origem do periódico.  

 

Código: 

1.  Brasília (DF) 

2. Porto Alegre (RS)  

3. Natal (RN)  

4. Maringá (PR)  

5. Belo Horizonte (MG)  



 

 

253 

6. Curitiba (PR)  

7. Rio de Janeiro (RJ)  

8. Santa Cruz do Sul (RS)  

9. Goiânia (GO) 

 

10. Avaliação Qualis – localidade 

Trata-se da última classificação que o periódico recebeu do Qualis/ Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em relação ao seu âmbito de 

circulação. 

 

Código: 

1. local 

2. nacional  

3. internacional 

9.  não se aplica (não é avaliado ou a avaliação não está disponível) 

 

11. Avaliação Qualis – qualidade 

Trata-se da última classificação que o periódico recebeu do Qualis/CAPES em relação à 

sua qualidade. 

 

Código: 

1. A (alta) 

2. B (média) 

3. C (baixa) 

9. não se aplica (não é avaliado ou a avaliação não está disponível) 

 

 

O autor como subunidade 

 

12. Número da UI 

Refere-se ao(s) autor(es) do artigo. 

 

13. Sexo 
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O campo trata do sexo do(a) autor(a). 

 

Código: 

1. feminino 

2. masculino 

9.  não se aplica (no caso de instituições) 

 

14. Titulação acadêmica 

Refere-se à titulação acadêmica dos autores conforme descrita no artigo ou apresentada na 

Plataforma Lattes como correspondente ao período de publicação do artigo. 

 

Código: 

1. não consta 

2. aluno de graduação 

3. graduado 

4. aluno de especialização 

5. especialista 

6. aluno de mestrado 

7. mestre 

8. aluno de doutorado 

9. doutor 

10.  misto (no caso do autor assinar mais de um artigo e apresentar titulações diferentes 

nas datas de publicação dos artigos) 

 

15. Origem Institucional 

Trata-se da origem institucional dos autores, tal como apresentada no artigo.  

 

Código: 

1. não consta 

2. associação profissional 

3. associação acadêmica 

4. universidade 

5. instituição de pesquisa 
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6. organização não-governamental 

7. órgão governamental 

8. serviço universitário de saúde 

9. editora científica comercial 

10. misto 

 

O artigo como subunidade 

 

16. Número da UI 

Refere-se ao próprio artigo.  

 

17. Ano de publicação 

O campo trata do ano de publicação do artigo.  

 

18. Tipo de produção bibliográfica 

Trata-se da classificação de tipo de texto acadêmico.  

 

Código: 

1. ensaio: é um texto de caráter opinativo sobre tema polêmico ou que se queira 

polemizar (Cadernos de Pesquisa, 1994, pp. 111-112, apud Calazans, 2000, p. 215) 

2. revisão bibliográfica: estudo de textos acadêmicos com o objetivo de elaborar 

repertórios sobre o tema (Calazans, 2000) 

3. relato de pesquisa: descrição de pesquisa desenvolvida 

4. relatos de experiência: descrição de intervenção desenvolvida 

5. misto 

9.  não se aplica 

 

 

19. Tipo de pesquisa  

Trata-se da categorização por tipo de pesquisa, no caso dos relatos de pesquisas.  

 

Código: 

1. diagnóstico 
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2. intervenção 

3. avaliação 

4. misto 

9.   não se aplica 

 

20. Financiamento 

Refere-se à existência de financiamento para a pesquisa, nos casos de relatos de pesquisas. 

 

Código: 

1. sim 

2. não consta 

9.   não se aplica 

 

21. Financiadores 

Trata da identificação dos financiadores das pesquisas, no caso dos relatos de pesquisa.  

 

Código: 

1. CAPES e FAPERGS 

2. CNPq 

3. Save the Children 

9. não se aplica 
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Manual 2: sobre as categorias relacionadas à tematização do TIJ nas UI 

 

22. Zona de localização do TIJ no Brasil 

O campo, denominado de LOCALIZ, refere-se à localização em que ocorre o trabalho 

principal descrito no artigo. 

 

 Código: 

1. TIJ em geral 

2. TIJ em área rural 

3. TIJ em área urbana 

4. TIJ doméstico 

5. misto 

9. não se aplica 

 

23. Região de ocorrência do TIJ 

Refere-se à região em que se localiza o TIJ.  

 

Código: 

1. Brasil em geral 

2. Região Centro-Oeste 

3. Região Nordeste 

4. Região Norte 

5. Região Sudeste 

6. Região Sul 

7. mista 

9.  não se aplica 

 

24. Concepção de TIJ 

Refere-se à identificação do tipo de formulação sobre TIJ.  

 

Código: 

1. mista 
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2. indeterminada 

3. prioritariamente associada a tipos de atividades ocupacionais 

4. prioritariamente associada a tipo de atividade e condições socioeconômicas 

5. prioritariamente associada a tipo de atividade e região geográfica 

6. prioritariamente associada à demanda de mercado 

7. prioritariamente associada a ensino formal e às condições socioeconômicas 

8. prioritariamente associada à faixa etária e à condição sócio-econômica 

9. prioritariamente associada à formação moral/ética do indivíduo 

10. prioritariamente associada à faixa etária e tipo de atividades ocupacionais 

11. prioritariamente associada às condições ocupacionais 

 

25. Terminologia 

Trata-se da principal terminologia utilizada no artigo para se referir ao TIJ. É a expressão 

que aparece nas palavras-chaves, ou que mais aparece no texto.  

 

Código: 

1. trabalho infantil 

2. trabalho precoce 

3. trabalho infanto-juvenil 

4. crianças e adolescentes trabalhadores 

5. trabalho prematuro 

6. participação de crianças na força de trabalho 

7. trabalho adolescente  

8. mista 

 

26. Posição frente ao TIJ 

Refere-se à identificação do posicionamento sobre o TIJ.  

 

Código: 

1. indefinida 

2. abolicionista 

3. favorável sem restrição 

4. favorável com restrição 
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5. desfavorável 

6. centrada na criança 

7. mista 

9.  não se aplica 

 

27. Esfera da vida enfatizada 

Refere-se à natureza dos principais aspectos discutidos no texto.   

 

Código: 

1. aspectos psico-sociais 

2. aspectos biológicos relacionados à saúde 

3. aspectos sócio-econômicos 

4. aspectos educacionais 

5. aspectos culturais 

6. mista 

9.  não se aplica 

 

28. Principal causa do TIJ 

O campo denominado CAUSA, refere-se à atribuição de causas para o TIJ.  

 

Código: 

1. indeterminada 

2. condições históricas e culturais 

3. condições socioeconômicas 

4. necessidades da família 

5. necessidades pessoais do trabalhador infanto-juvenil 

6. políticas públicas inadequadas 

7. escolha da criança/adolescente 

8. mista 

 

29. Principal consequência do TIJ 

Refere-se à atribuição de consequências do TIJ.  
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    Código: 

1. indeterminada 

2. negativa em relação à escola 

3. negativa em relação à formação moral e ética 

4. negativa em relação à subsistência/ reprodução da dominação de classe 

5. negativa em relação à saúde 

6. negativa em relação às vivências pessoais e com seus pares 

7. negativa em relação ao desenvolvimento psicológico 

8. múltiplas consequências negativas 

9. positiva em relação à escola 

10. positiva em relação à formação moral e ética 

11. positiva em relação à subsistência 

12. positiva em relação às vivências pessoais e com seus pares 

13. múltiplas consequências positivas 

14. não se aplica 

 

30. Faixa etária enfocada 

O campo refere-se à classificação etária enfocada. 

 

Código: 

1. indeterminada 

2. idade pré-escolar 

3. idade de ensino fundamental 

4. idade de ensino médio 

5. mista  

 

31.  Variável sexo na caracterização dos trabalhadores infanto-juvenis 

Refere-se à apresentação da variável sexo na caracterização dos trabalhadores infanto-

juvenis enfocados. 

 

Código: 

1. apresenta 

2. não apresenta 
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3. não se aplica 

 

32. Variável cor/raça na caracterização dos trabalhadores infanto-juvenis 

Refere-se à apresentação da variável cor/raça na caracterização dos trabalhadores infanto-

juvenis enfocados. 

 

Código: 

1. apresenta 

2. não apresenta 

3. não se aplica 

 

 

33. Variável escolaridade na caracterização dos trabalhadores infanto-juvenis 

Refere-se à apresentação da variável escolaridade na caracterização dos trabalhadores 

infanto-juvenis enfocados. 

 

Código: 

1. apresenta 

2. não apresenta 

3. não se aplica 

 

34. Tipo de atividade ou ocupação 

Refere-se ao tipo de atividade ou ocupação exercida pelos trabalhadores infanto-juvenis 

enfocados. 

 

Código: 

1. não se aplica 

2. indeterminado 

3. ocupações e atividades do setor de tecelagem 

4. ocupações e atividades do setor agroindustrial (incluindo agricultura familiar) 

5. ocupações e atividades do setor automotivo 

6. ocupações e atividades nas indústrias calçadistas 

7. ocupações e atividades em ou para carvoarias 
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8. ocupações e atividades em garimpos 

9. ocupações e atividades em pedreiras 

10. ocupações e atividades em madeireiras 

11. ocupações e atividades em olarias 

12. ocupações e atividades em pólos de gesso 

13. ocupações e atividades em manguezais 

14. ocupações e atividades em centros urbanos (“office-boys”, empacotadores, 

distribuidoras de folhetos, ambulantes,“flanelinhas” etc.) 

15. atividades domésticas 

16. atividades comunitárias e sociais 

17. misto 

18. profissionalizante 

19. outros 

 

35. Representação de famílias das crianças e dos adolescentes trabalhadores 

Refere-se à representação das famílias das crianças e dos adolescentes trabalhadores 

identificada nos artigos.  

 

Código: 

1. não há referência 

2. avaliada prioritariamente de forma negativa 

3. avaliada prioritariamente de forma positiva 

4. mista 

5. tratada de forma neutra 

 

36. Posição dos pais/ parentes frente ao TIJ 

Campo relacionado à identificação da opinião dos pais ou parentes sobre o trabalho 

infanto-juvenil. 

 

Código: 

1. indefinida 

2. abolicionista 

3. favorável sem restrição 
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4. favorável com restrição 

5. desfavorável 

6. mista 

9. não se aplica  

 

37. Prognóstico de vida 

O campo refere-se à atribuição de uma perspectiva futura para a vida das crianças e 

adolescentes trabalhadores. 

 

Código: 

1. indeterminado 

2. negativo 

3. positivo 

4. misto 

 

(34) Utilização de estatísticas  

Refere-se ao uso de estatísticas sobre TIJ nos artigos.  

 

Código: 

1. apresenta 

2. não apresenta 

 

(35) Fonte utilizada para as estatísticas apresentadas 

Refere-se à fonte utilizada para a apresentação das estatísticas.  

 

Código: 

1. oficial 

2. não oficial 

3. mista 

4. não cita 

5. não se aplica 

 

(36) Espaço para a voz das crianças e dos adolescentes trabalhadores 
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Refere-se ao espaço destinado à voz das crianças e dos adolescentes trabalhadores no 

artigo ou à problematização deste espaço.  

 

Código: 

1. presença da opinião/voz de crianças e adolescentes trabalhadores  

2. presença de problematização sobre a ausência da voz de crianças e adolescentes 

trabalhadores em espaços institucionais 

3. ausência da opinião/voz de crianças e adolescentes trabalhadores e da problematização 

da ausência da voz de crianças e adolescentes trabalhadores em espaços institucionais 

4. mista 

 

(37) Posição das crianças e adolescentes trabalhadores frente ao TIJ 

Campo relacionado à identificação da opinião das crianças e adolescentes sobre o trabalho 

infanto-juvenil. 

 

Código: 

1. indefinida 

2. abolicionista 

3. favorável sem restrição 

4. favorável com restrição 

5. desfavorável 

6. mista 

9. não se aplica 

 

(38) Concepção de pobreza 

Trata-se da concepção de pobreza identificada no artigo.  

 

Código: 

1. Prioritariamente culturalista 

2. Prioritariamente situacionista 

3. Prioritariamente relacional 

4. mista 

9.   não se aplica 
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(39) Principal referência 

Trata-se da identificação das principais referências utilizadas no artigo.  

 

Código: 

1. mista 

2. produção acadêmica 

3. produção de organizações multilaterais 

4. produção de organizações governamentais 

5. produção de organizações não-governamentais 

6. legislação 

7. mídia 

8. estatísticas 

 

(40) Estratégia de ação – fechado 

Refere-se à explicitação de estratégias de ação direcionadas ao TIJ.  

 

Código: 

1. sim 

2. não 

  

(41) Estratégia de ação – propostas 

Trata-se da identificação das estratégias de ação propostas pelo artigo.  

 

Código: 

1. proibição legal e fiscalização 

2. oferecimento de bolsas 

3. incentivo à organização de crianças e adolescentes trabalhadores  

4. ampliação da jornada escolar 

5. busca de garantia de melhores condições de trabalho 

6. consulta às crianças e adolescentes trabalhadores 

7. consulta às famílias das crianças e adolescentes trabalhadores 

8. realização de mais estudos sobre o tema 
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9. incremento e melhoria de políticas públicas 

10. mudar a “mentalidade” das famílias 

11. promoção de acesso à escola de qualidade  

12. mista 

13. não se aplica 
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APÊNDICE 5 – Quadros e tabelas com os resultados da análise, conforme manuais 

apresentados no Apêndice 4. 

 

Periódicos 

 

Quadro 7: Lista de periódicos 

1 Psicologia: Teoria e Pesquisa 
2 Psico 
3 Estudos de Psicologia 
4 Psicologia em Estudo 

5 Revista Devir: Esquizoanálise e seus Encontros 
6 Interação em Psicologia 
7 Estudos e Pesquisas em Psicologia 
8 Barbarói 
9 Redes 
10 Arquivos Brasileiros de Psicologia 
11 Trabalho e Educação 
12 Cadernos de Saúde Coletiva 
13 Estudos 

14 Psicologia em Revista 

15 Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento 

 

 
Tabela 12: Área do Periódico (N=15)29 

  
 N % 

Psicologia 9 60,0% 
Múltiplas áreas 4 26,7% 
Educação 1 6,7% 
Saúde  1 6,7% 

 

 
Tabela 13: Área do periódico por artigo (N=24) 

  
 N % 

Psicologia 14 58,3% 
Múltiplas áreas 5 20,8% 
Educação 4 16,7% 
Saúde  1 4,2% 

 

 

 

                                                 
29 As tabelas 12, 14, 16, 18, 21 e 23 apresentam “N=15” por tomar o periódico como unidade de informação. As 
demais tabelas desta seção focalizam os 24 artigos. 
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Tabela 14: Origem institucional (N=15) 

  
 N % 

Universidade de Brasília 1 6,7% 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - PUCRS 1 6,7% 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN 1 6,7% 

Universidade Estadual de Maringá 1 6,7% 

Núcleo de Psicanálise e Práticas Institucionais 1 6,7% 
 
Universidade Federal do Paraná - UFPR 1 6,7% 
 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 1 6,7% 

 
Universidade Santa Cruz do Sul - UNISCS 2 13,3% 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 2 13,3% 
 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 1 6,7% 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS 1 6,7% 

 
Universidade Católica de Goiás - UCG  1 6,7% 
 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG 1 6,7% 
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Tabela 15: Origem institucional por artigo (N=24) 

  
 N % 
Universidade de Brasília 2 8,3% 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - PUCRS 1 4,2% 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN 4 16,7% 

Universidade Estadual de Maringá 1 4,2% 

Núcleo de Psicanálise e Práticas Institucionais 2 8,3% 
 
Universidade Federal do Paraná - UFPR 1 4,2% 
 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 1 4,2% 
 
Universidade Santa Cruz do Sul - UNISCS 3 12,5% 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 2 8,3% 
 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 4 16,7% 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS 1 4,2% 
 
Universidade Católica de Goiás - UCG  1 4,2% 
 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG 1 4,2% 

 

 

Tabela 16: Tipo de instituição de origem (N=15) 

  
 N % 

Universidade 14 93,3% 
ONG 1 6,7% 

 

 

Tabela 17: Tipo de instituição de origem por artigo (N=24) 

  
 N % 

Universidade 23 95,8% 
ONG 1 4,2% 
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Tabela 18: Local de publicação (N=15) 

  
 N % 

Brasília (DF) 1 6,7% 

Porto Alegre (RS) 2 13,3% 
Natal (RN) 1 6,7% 

Maringá (PR) 1 6,7% 

Belo Horizonte (MG) 3 20,0% 
Curitiba (PR) 1 6,7% 

Rio de Janeiro (RJ) 3 20,0% 

Santa Cruz do Sul 
(RS) 2 13,3% 
Goiânia (GO) 1 6,7% 

 

 

Tabela 19: Local de publicação por artigo (N=24) 

  
 N % 

Brasília (DF) 2 8,3% 

Porto Alegre (RS) 2 8,3% 
Natal (RN) 4  

Maringá (PR) 1 4,2% 

Belo Horizonte (MG) 7 29,7% 
Curitiba (PR) 1 4,2% 

Rio de Janeiro (RJ) 3 12,5% 

Santa Cruz do Sul 
(RS) 3 12,5% 
Goiânia (GO) 1 4,2% 

 

 

Tabela 20: Local de publicação por região (N=24) 

 
  N % 

Centro-oeste 3 12,5% 

Nordeste 4 16,7% 
Norte 0 0,0% 

Sudeste 10 41,7% 
Sul 7 29,7% 
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Tabela 21: Qualis localidade (N=15) 

  
 N % 

local 1 6,7% 
nacional 11 73,3% 
internacional 2 13,3% 
não se aplica 1 6,7% 

 

 

Tabela 22: Qualis localidade por artigo (N=24) 

 
  N % 

local 2 8,3% 
nacional 17 70,8% 
internacional 3 12,5% 
não se aplica 2 8,3% 

 

 

Tabela 23: Qualis Qualidade (N=15) 

 
  N % 

A  8 53,3% 
B 2 13,3% 
C 4 26,7% 
não se aplica 1 6,7% 

 

 

Tabela  24: Qualis Qualidade por artigo (N=24) 

  
 N % 

A  12 50,0% 
B 3 12,5% 
C 7 29,7% 
não se aplica 2 8,3% 
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Autores 

 

Quadro 8: Lista de autores 

1 Herculano Ricardo Campos 

2 Rosângela Francischini 

3 Paola Biasoli Alves 

4 Sílvia Helena Koller 

5 Aline dos Santos Silva 
 
6 Clarisse Longo dos Santos 
 
7 Milena Rosa da Silva 

8 Caroline Tozzi Reppold 
 
9 Luciano Telles Prade 
 
10 Alex Reinecke de Alverga 
 
11 Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey 
 
12 Izabel Christina Feitosa 
 
13 Maria Aparecida de França Gomes 
 
14 Munich Vieira Santana Gomes 
 
15 Magda Dimenstein 
 
16 Regina Bueno Guerra 
 
17 Betina Hillesheim 
 
18 Vera Lúcia Silva Lopes 
 
19 Walter Ernesto Ude Marques 
 
20 Albertina Mitjáns Martinez 
 
21 Denize Cristina Oliveira 
 
22 Celso Pereira de Sá 
 
23 Frida Marina Fischer 
 
24 Ignez Salas Martins 
 
25 Liliane Reis Teixeira 
 
26 Indira Caldas Cunha de Oliveira 
 
27 Roselaine Ferreira da Silva 
 
28 Sônia M. Gomes Sousa 
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Continua 

 
29 Márcia Stengel 
 
30 Maria da Consolação Gomes de Castro 
 
31 Maria Elizabeth Marques 
 
32 Maria Ignez Costa Moreira 
 
33 Rita de Cássia Fazzi 
 
34 Rita de Souza Leal 
 
35 Carla Fabiana Streck 
 
36 Thirzá Baptista Frison 

 

 

Tabela 26: Sexo dos autores (N=36)30 

 
 N % 
mulher 31 86,1% 
homem 5 13,9% 

 

 

Tabela 27: Titulação dos autores (N=36) 

 
 N % 
doutor 12 33,3% 
mestre 6 16,7% 
graduado 4 11,1% 
não consta 4 11,1% 
doutorando 3 8,3% 
misto 2 5,5% 
graduando 2 5,5% 
aluno de especialização 1 2,8% 
especialista 1 2,8% 
mestrando 1 2,8% 

 

 

 

 

 

                                                 
30 As tabelas desta seção tomam os autores como unidade de informação, como são 36 autores, “N=36”. 
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QUADRO 9: Distribuição geográfica de publicação do periódico, produção do artigo e ocorrência do TIJ 

por artigo  

 

Estado 

 

Referência 

Publicação do 

periódico 

Produção do artigo Ocorrência do TIJ 

ALVES et al., 2002 DF DF / RS RS 

ALVES et al., 2001 RS DF / RS RS 

CAMPOS e ALVERGA, 

2001 

RN RN RN 

CAMPOS e 

FRANCISCHINI, 2003 

PR 

 

RN RN 

COSENDEY, 2002 MG MG Geral 

FEITOSA et al, 2001 RN* RN RN 

FEITOSA e 

DIMENSTEIN, 2004a 

PR RN RN 

FEITOSA e 

DIMENSTEIN, 2004b 

RJ RN / RJ RN 

GUERRA, 2002 MG MG MG 

HILLESHEIM, 2004 RS RS RS 

HILLESHEIM, 2001 RS RS RS 

LOPES, 1986 RJ FR / ES RJ 

MARQUES, 1998 MG DF / MG Geral 

MARQUES, 1996 MG MG Geral 

MARQUES, 2001 MG MG MG 

MARQUES, 2004 MG MG / DF MG 

MARTINEZ, 2001 RN DF DF 

OLIVEIRA et al., 2001 RN SP / RJ SP 

OLIVEIRA et al., 2002 RN SP / RJ SP 

OLIVEIRA e 

FRANCISCHINI, 2003 

DF RN RN 

SILVA, 2001 RS RS RS 

SOUSA, 1999 GO SP / GO GO 

STENGEL et al., 2002 MG MG MG 

STRECK e FRISON, 

1999 

RS RS RS 
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Tabela 28: Origem institucional dos autores (N=36) 

 
 N % 
não consta 6 16,7% 

associação profissional  0 0,0% 

associação acadêmica  0 0,0% 
universidade 26 72,2% 

instituição de pesquisa  0 0,0% 
ONG  0 0,0% 

órgão governamental 2 5,5% 

serviço universitário de saúde  0 0,0% 

editora científica comercial  0 0,0% 
misto 2 5,5% 

 

 

Artigos 

 

 

Tabela 29: Ano de publicação (N=24) 

 
 N % 

1986 1 4,2% 
1996 1 4,2% 
1998 1 4,2% 
1999 2 8,3% 
2001 8 33,3% 
2002 6 25,0% 
2003 2 8,3% 
2004 4 16,7% 

 

 

Tabela 30: Tipo de artigo (N=24) 

 N  % 
ensaio 3 12,5% 
revisão bibliográfica  0 0,0% 
relato de pesquisa 21 87,5% 
relato de experiência  0  0,0% 
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Tabela 31: Tipo de pesquisa (N=24) 

 N  % 
diagnóstico 21 87,5%  
intervenção  0 0,0%  
avaliação  0 0,0%  
misto  0 0,0%  
não se aplica 3 12,5%  

 

 

Tabela 32: Financiamento de pesquisa (N=24) 

 N  % 
sim 3 12,5%   
não consta 19 79,2% 
não se aplica 2 8,3% 

 

 

Tabela 33: Financiadores (N=24) 

 N  % 
CAPES e FAPERGS 1 4,2% 
CNPQ 1 4,2% 
Save the Children 1 4,2% 
não se aplica 21 87,5%  

 

 

Tabela 34: Zona de localização do TIJ (N=24) 

  
 N % 
TIJ em geral 6 25,0% 

TIJ em área rural 6 25,0% 
TIJ em área urbana 8 33,3% 

TIJ doméstico 1 4,2% 
misto 3 12,5% 

 

Tabela 35: Região de ocorrência do TIJ (N=24) 

  
 N % 
Brasil em geral 3 12,5% 
Região Centro-oeste 2 8,3% 
Região Nordeste 5 20,8% 

Região Norte 0 0,0% 
Região Sudeste 8 33,3% 
Região Sul 6 25,0% 

 



 

 

277 

 

Tabela 36: Concepção de TIJ (N=24) 

  
 N % 

prioritariamente associada a tipos de atividades ocupacionais 2 8,3% 

prioritariamente associada a tipo de atividade e condições 
socioeconômicas 7 29,2% 

prioritariamente associada a tipo de atividade e região geográfica 0 0,0% 

prioritariamente associada à demanda de mercado 0 0,0% 

prioritariamente associada ao ensino formal e às condições sócio 
econômicas 2 8,3% 

prioritariamente associada a faixa etária e às condições 
socioeconômicas 4 16,7% 

prioritariamente associada a formação moral e ética do indivíduo 0 0,0% 

prioritariamente associada a faixa etária e ao tipo de atividade 8 33,3% 

prioritariamente associada às condições ocupacionais 1 4,2% 
mista 0 0,0% 
indeterminada 0 0,0% 

 

 

Tabela 37: Terminologia (N=24)  

  
 N % 

trabalho infantil 15 62,5% 

trabalho precoce 3 12,5% 

trabalho infanto-juvenil 2 8,3% 

crianças e adolescentes trabalhadores 0 0,0% 

trabalho prematuro 1 4,2% 

participação de crianças na força de trabalho 0 0,0% 

trabalho adolescente 2 8,3% 

misto 1 4,2% 
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Tabela 38: Posição frente ao TIJ (N=24) 

  
 N % 

indefinida 3 12,5% 

abolicionista 10 41,7% 

favorável sem restrição 0 0,0% 

favorável com restrição 0 0,0% 

desfavorável 6 25,0% 

centrada na criança 3 12,5% 

mista 2 8,3% 

 

 

Tabela 39: Esfera da vida enfatizada (N=24) 

  
 N % 

aspectos psico-sociais 15 62,5% 

aspectos biológicos/ saúde 1 4,2% 

aspectos sócio-econômicos 2 8,3% 
aspectos educacionais 0 0,0% 
aspectos culturais 2 8,3% 

misto  4 16,7% 

 

 

Tabela 40: Principal causa do TIJ (N=24) 

  
 N % 
indeterminada 1 4,2% 

condições históricas e culturais 8 33,3% 

condições sócio-econômicas 6 25,0% 
necessidades da família 1 4,2% 

necessidades pessoais do trabalhador infanto-juvenil 0 0,0% 

políticas públicas inadequadas 0 0,0% 

escolha da criança/adolescente 1 4,2% 
multideterminada 7 29,2% 
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Tabela 41: Principal consequência do TIJ (N=24) 

  
 N % 
indeterminada 5 20,8% 

negativa em relação à escola 2 8,3% 

negativa em relação à formação moral e ética 0  

negativa em relação à subsistência/reprodução da dominação 5 20,8% 

negativa em relação à saúde 1 4,2% 

negativa em relação às vivências pessoais e com seus pares 1 4,2% 

negativa em relação ao desenvolvimento psicológico 5 20,8% 

múltiplas consequências negativas 4 16,7% 

positiva em relação à escola 0 0,0% 

positiva em relação à formação moral e ética 0 0,0% 

positiva em relação à subsistência 0 0,0% 

positiva em relação às vivências pessoais e com seus pares 0 0,0% 

positiva em relação ao desenvolvimento psicológico 0 0,0% 

múltiplas consequências positivas 0 0,0% 
não se aplica 1 4,2% 

 

 

Tabela 42: Idade (N=24) 

 
 N % 

indeterminada 10 41,7% 
pré-escolar 0 0,0% 
idade do ensino fundamental 6 25,0% 
Idade do ensino médio 3 12,5% 
misto 6 25,0% 

 

 

Tabela 43: Sexo (N=24)  

 
 N % 

apresenta 14 58,3% 
não apresenta 7 29,7% 
não se aplica 3 12,5% 

 

Tabela 44: Raça (N=24)  

 
 N % 

apresenta 1 4,2% 
não apresenta 20 83,3% 

não se aplica 3 12,5% 
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Tabela 45: Escolaridade (N=24)  

 
 N % 

apresenta 15 62,5% 
não apresenta 6 25,0% 
não se aplica 3 12,5% 

 

 

Tabela 46: Tipo de atividade ou ocupação (N=24) 

 
 N % 

Indeterminada 
 8 33,3% 
ocupações e atividades em centros urbanos 
 7 29,2% 
ocupações e atividades no setor de tecelagem 
 1 4,2% 
ocupações e atividades no setor agroindustrial (incluindo agricultura 
familiar) 
 3 12,5% 
ocupações e atividades no setor automotivo 
 0 0,0% 
ocupações e atividades nas indústrias calçadistas 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em ou para carvoarias 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em garimpos 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em pedreiras 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em madeireiras 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em olarias 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em pólos de gesso 
 0 0,0% 

ocupações e atividades em manguezais 
 0 0,0% 
atividades domésticas 
  
 1 4,2% 

atividades comunitárias e sociais 
 0 0,0% 

profissionalizante 
 0 0,0% 

misto 
 3 12,5% 
não se aplica  

0 
 

0,0% 
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Tabela 47: Representação das famílias das crianças e adolescentes trabalhadores (N=24) 

  
 N % 

avaliada negativamente 12 50,0% 
avaliada positivamente 0 0,0% 
mista 2 8,3% 
tratada de forma neutra 4 16,7% 
não faz referência 6 25,0% 

 

 

Tabela 48: Posição dos pais/parentes frente ao TIJ (N=24) 

  
 N % 

indefinida 2 8,3% 

abolicionista 0 0,0% 

favorável sem restrição 15 62,5% 

favorável com restrição 1 4,2% 

desfavorável 0 
0,0% 

mista 0 0,0% 
não se aplica 6 25,0% 

 

 

Tabela 49: Prognóstico (N=24) 

 N % 
negativo 17 70,8% 
indeterminado 6 25,0% 
positivo 0 0,0% 
misto 1 4,2% 

 

 

Tabela 50: Estatísticas (N=24) 

 
 N % 
apresenta 9 37,5% 
não apresenta 15 62,5% 
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Tabela 51: Estatísticas/ fonte (N=9) 

 
 N % 
oficiais 1 11,1% 
não oficiais 3 33,3% 
mista 3 33,3% 
não cita 2 22,2% 

 

 

Tabela 52: Voz de crianças e adolescentes trabalhadores (N=24) 

 N % 
presença da opinião/voz de crianças e 
adolescentes trabalhadores 17 70,8% 

presença de problematização sobre a 
ausência da voz de crianças e 
adolescentes trabalhadores em espaços 
institucionais 0 0,0% 

ausência da opinião/voz de crianças e 
adolescentes trabalhadores e da 
ausência da voz de crianças e 
adolescentes trabalhadores em espaços 
institucionais 7 29,7% 

 

 

Tabela 53: Posição das crianças e adolescentes trabalhadores frente ao TIJ (N=24) 

  N % 
indefinida 3 12,5% 

abolicionista 0 0,0% 
favorável sem restrição 0 0,0% 

favorável com restrição 7 29,2% 
desfavorável 2 8,3% 
mista 4 16,7% 
não se aplica 8 33,3% 
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Tabela 54: Concepção de pobreza (N=24) 

 N % 

prioritariamente culturalista 10 41,7% 

prioritariamente situacionista 2 8,3% 

prioritariamente relacional 1 4,2% 
mista 1 4,2% 
não se aplica 10 41,7% 

 

 

Tabela 55: Principal referência (N=24) 

 
  N % 
mista 3 12,5% 
produção acadêmica 20 83,3% 

produção de organizações multilaterais 0 0,0% 

produção de organizações governamentais 0 0,0% 
produção de ONGs 0 0,0% 
legislação 0 0,0% 
mídia 0 0,0% 
estatísticas 0 0,0% 
não apresenta 1 4,2% 

 

 

Tabela 56: Apresenta estratégia de ação (fechado) (N=24) 

 
 N % 

sim 14 58,3% 
não 10 41,7% 
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Tabela 57: Estratégia de ação (proposta) (N=24) 

 
 N % 

proibição legal e fiscalização 0 0,0% 
oferecimento de bolsas 0 0,0% 
incentivo à organização de crianças e 
adolescentes trabalhadores 0 0,0% 

ampliação da jornada escolar 0 0,0% 

busca de garantia de melhores 
condições de trabalho 0 0,0% 

consulta às crianças e adolescentes 
trabalhadores 0 0,0% 

consulta às famílias das crianças e 
adolescentes trabalhadores 2 8,3% 

realização de mais estudos 2 8,3% 

ampliação e melhoria de políticas 
públicas 3 12,5% 

mudança da "mentalidade" das famílias 2 8,3% 

mudar condições sócio-econômicas 2 8,3% 
mista 3 12,5% 

não se aplica 10 41,7% 

 




