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Resumo

Considerar a Infância enquanto construção sócio-histórica requer, do pesquisador, não 
apenas problematizar o caráter “natural” do desenvolvimento humano, que por um 
longo período da história da Psicologia se mostrou predominante, mas, antes de tudo, 
assumir uma postura em que o olhar para as condições sociais, ou seja, para os 
contextos de inserção do ser humano, assume posição de destaque. Nesse sentido, não é 
possível falar em infância, no singular, uma vez que os diferentes contextos de 
desenvolvimento propiciam diferentes formas de imersão nas experiências do cotidiano, 
dentre as quais esta pesquisa destaca a vivência do lúdico. Segundo várias teorias do 
desenvolvimento, dentre as quais destacamos a sócio-histórica, esse elemento traz 
importantes contribuições nos processos de constituição do ser humano. Do ponto de 
vista legal, esse reconhecimento se faz presente no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que considera o brincar um direito da criança. Contudo, a infância de 
muitas crianças tem este aspecto comprometido, pelos mais diversos fatores. É no 
contexto desta discussão que desenvolvemos esta pesquisa cujo objetivo foi investigar 
como as crianças em situação de trabalho vivenciam o brincar em seu cotidiano. 
Participaram da pesquisa quatro crianças, meninas, que desenvolvem atividades no 
processo de beneficiamento da castanha de caju. Utilizamos entrevistas, observações, 
fotografias e produção de desenhos. A perspectiva de análise que norteou essa tarefa 
fundamenta-se nos estudos sócio-históricos e discursivos. Dessa forma, os elementos 
constituintes do discurso da criança, construídos a partir do corpus,foram: ser criança, a 
rotina das crianças, a cultura lúdica, o trabalho na vida das crianças e perspectivas de 
futuro e de mudanças. Os discursos das participantes se mostraram conflitantes, 
contraditórios, oriundos de uma formação ideológica específica. No cotidiano das 
crianças foi-nos possível verificar que há existência de uma rica cultura lúdica, mesmo 
que ela seja vivenciada em uns poucos momentos do dia-a-dia, em decorrência das 
ocupações com o trabalho. 

 (306 palavras) 

Palavras-chave: Infância, lúdico, trabalho infantil produtivo. 



Abstract

Considering infancy as the socio-historic construction required from the researcher, not 
only gives problems to the natural character of the human development, that for a long 
period in the history of psychology has sown to be predominant, but before anything 
assumes the position in which the vision of the social condition, i.e., for the contexts of 
the insertion of the human being, is predominant. In this sense, it is not possible to talk 
about infancy in the singular, once the different developmental contexts enable different 
forms of immersion in the daily experiences, amongst which this research focuses on 
the experience of the ludic. According to various theories of development amongst 
which we emphasize the socio-historic, this element brings important contributions in 
the processes of the human being constitution. From the legal aspect this recognition is 
present in the Code of Practice of the Child and Adolescent which considers playing to 
be a right of the child. However, the childhood of many children have this aspect 
affected by many factors. It is in the context of this discussion that we developed this 
research which has as its objective investigate how children in a working environment 
experience playing on a daily basis. Four children, girls, took part in this research, who 
develop activities in the process of the usage of cashew nuts. We used interviews, 
observations, photographs and drawings. The perspective of analysis which guided this 
task is based on socio-historic and discursive studies. In this way, the elements which 
constitute the child’s discourse, formed from the corpus were: be a child, the ludic 
culture, the work in the child’s life and the perspective of future and change. The 
participants’ discourse showed to be conflicting, contradictory, arisen from a specific 
ideological formation. In the children’s daily routine it was possible to verify that there 
is an existence of a rich ludic culture, even if it is lived in few moments of the day in 
consequence of the workload. 

(326 words) 

Key words: infancy, ludic, productive infant work. 



Introdução

  Nos últimos anos, várias mudanças vêm ocorrendo no que se refere à 

atenção à infância e à adolescência no mundo e no Brasil. Estas vêm acontecendo 

paralelamente as de ordem conceitual e têm influenciado na organização e adaptação de 

políticas para essa parcela da população. No entanto, esse processo não se deu de forma 

linear, mas mediante lutas, entraves e conquistas. Com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – (lei nº 8.069/90), pela primeira vez, no Brasil, a criança é 

considerada como um sujeito de direito. O conceito de infância presente no ECA tem 

delimitado idade, reconhecido a condição especial de desenvolvimento da criança e 

assegurado direitos. Embora seja lei, nem todas as crianças têm os seus direitos 

assegurados.

 No Brasil, existem muitas crianças, com seus direitos violados. A 

criança de classe social mais favorecida tem seus direitos respeitados, na maioria das 

vezes, ou seja, ela tem moradia, condição de brincar, estudar, dispõe de recursos 

financeiros para alimentar-se de forma adequada, tem acesso a serviços de saúde 

garantidos pelos planos de saúde, não precisa trabalhar para ajudar no orçamento 

familiar. O mesmo não acontece com as das classes menos favorecidas. Elas são 

“obrigadas” a sustentar ou ajudar no sustento da família, desde cedo. Tem-se uma 

estimativa de 7,7 milhões de crianças em situação de trabalho no Brasil (Cipola, 2001). 



 São essas as crianças que mais têm seus direitos violados. Dentre os 

direitos, destacaremos o brincar, uma vez que sobre ele há poucos estudos relacionados 

a crianças em situação de trabalho; dois dos quatro elementos  estruturadores da 

infância referem-se  ao brincar – Ludicidade e Fantasia –, tornando-o fundamental 

componente da cultura infantil e elemento de grande importância no desenvolvimento 

infantil, segundo a psicologia histórico-cultural. 

  Com essas questões em mente, o objetivo do presente trabalho é 

investigar como as crianças em situação de trabalho no beneficiamento da castanha de 

caju, a partir do seu discurso e de suas práticas, vivenciam o brincar em seu cotidiano. 

Para compreendermos essa vivência do brincar, fez-se necessário discorrer sobre os 

aspectos pertinentes a essa discussão. 

  Sendo assim, necessitávamos compreender o significado da infância e 

para isso fizemos um percurso que iniciou-se com o surgimento do sentimento de 

infância (Século XVII), a diferenciação entre criança e adulto, o reconhecimento dessa 

condição pela lei – a Convenção dos Direitos da Criança (1989), no âmbito 

internacional. Resgatamos a transformação da concepção de infância, no Brasil, 

partindo da ausência de uma atenção à infância (período da colonização) passando pelo 

Código de Menores (Decreto 17.943-A, 1927) culminando na promulgação do ECA (lei 

nº 8.069/90). Finalizamos, com a discussão sobre os elementos que configuram a 

infância e como ela está sendo construída no século XX. Assim, são várias infâncias 

presentes na realidade brasileira, uma vez que há diferenciações no que diz respeito à 

inserção da criança (relação criança e sociedade) nas classes sociais, nas diversas 

regiões, mesmo existindo um conceito (que está na lei) que perpassa a sociedade e a 

cultura. Esse foi o objetivo do primeiro capítulo: Infâncias – um processo histórico-

cultural.



  Entendendo como se estrutura a infância e que direitos devem ser 

garantidos à criança, verificamos que o lúdico nos solicita uma atenção maior; assim, 

passamos a investigá-lo.  As possibilidades do lúdico (capítulo dois) vêm a conceituar o 

que consideramos lúdico, analisando diversos autores que trabalham sobre o tema. 

Procuramos discuti-lo como uma construção histórico-cultural, assim como o fizemos 

com a concepção de infância. Mergulhamos na cultura lúdica (Brougère, 1998) e como 

esta é influenciada pela cultura geral, na função dos brinquedos ao longo do tempo e 

como o brincar está inserido na legislação referente à educação. Por fim, ressaltamos as 

contribuições apontadas pela psicologia sócio-cultural para o desenvolvimento infantil. 

  Sabemos das contribuições que o brincar proporciona à criança. Contudo, 

nem todas podem ter esse direito garantido plenamente e se favorecerem com o 

exercício do brincar. Este é o caso das crianças em situação de trabalho.  Assim, 

achamos necessário discutirmos questões importantes referentes ao trabalho infantil, 

sendo o objetivo do terceiro capítulo: Trabalho infantil. Apresentamos o cenário que 

possibilita a preocupação sobre o tema, o que estamos chamando de trabalho infantil e 

como este vem  se inserindo no Brasil. Indagamos sobre as diversas razões das crianças 

trabalharem e como está configurada a situação do trabalho infantil produtivo no Brasil 

(distribuição regional, idade e sexo, incidência das atividades, jornada de trabalho e 

remuneração e escolarização das crianças). Mostramos as conseqüências da exploração 

do trabalho infantil e as piores formas deste tipo de trabalho. Por fim, apontamos as 

estratégias de combate do trabalho infantil produtivo: programas e ações. 

  Tendo discutido esses três temas básicos, procuramos entender como eles 

se  relacionam. Com essa finalidade, apresentamos as mais importantes pesquisas que se 

apropriam dessa discussão. A infância,o lúdico e o trabalho infantil (capítulo quatro) 

destina-se a esse objetivo.



  Diante desse aporte teórico, construímos o discurso sobre o trabalho de 

campo da pesquisa. O capítulo cinco: A pesquisa: construção de conhecimentos destina-

se apresentar uma breve consideração a respeito da pesquisa qualitativa, a qual 

sustentou este trabalho. Explicamos os procedimentos e instrumentos que orientou o 

trabalho de campo, bem como a sua execução. Contextualizamos a comunidade onde 

estão inseridas as crianças-participantes e apresentamos essas crianças. Esta 

contextualização fez-se necessário para compreendermos o contexto, as relações 

familiares e econômicas e, a partir daí, configurar o lugar do lúdico para as 

participantes.

  Portanto, é no capítulo seis: O lugar do lúdico no cotidiano de crianças 

que trabalham no beneficiamento da castanha de caju que nos ocuparemos da análise 

dos discursos produzidos pelas crianças que trabalham no beneficiamento da castanha 

de caju, assim como das observações realizadas no cotidiano da comunidade em que 

elas estão inseridas com os diferentes atores sociais. Para tanto, a perspectiva de análise 

foi baseada nos estudos sócio-culturais e de Bakhtin (2002). Ser criança, A rotina das 

crianças, A cultura lúdica, O trabalho na vida das crianças e Perspectiva de futuro e 

mudanças, configuram-se enquanto elementos constitutivos do discurso da criança, a 

partir do corpus. De acordo com esses elementos realizamos algumas reflexões oriundas 

da literatura, apresentadas no decorrer deste trabalho. 

  Por fim, apresentamos as considerações finais possibilitadas por este 

estudo.



Capítulo 1 

Infâncias: um processo histórico-cultural 

1.1. Sentimento de infância 

Atualmente, muito se tem falado sobre a infância e os aspectos ligados à 

mesma. Mas isso nem sempre foi assim. Segundo Ariès (1981), até o século XII, as 

crianças eram desconhecidas ou pelo menos não eram representadas na arte medieval. 

Esse autor faz sua análise sobre a criança tomando como fonte a arte, os livros, as 

fábulas e as cartas. A criança, quando representada, o era através do desenho de um 

homem em tamanho menor, ou seja, um adulto em miniatura. Essa representação foi se 

modificando, surgindo, no século XIII, alguns tipos de crianças mais próximos das 

características físicas de criança, sendo representada por um anjo com traços peculiares 

de um jovem que era educado para ajudar na missa, ou através do modelo do “menino 

Jesus”.

Segundo esse mesmo autor, foi a partir do século XV que se começou a 

representar a infância através do retrato e do putto (criança nua), naquele contexto, com 

feições de uma criança real. Ainda nesse século, não existia um sentimento de infância. 

De acordo com as palavras do autor acima citado: 

... o sentimento de infância não existia – o que não quer 
dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas 
ou desprezadas. O sentimento de infância não significa o 
mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à 



consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do 
adulto, mesmo jovem... (p.156). 

Naquela época, não havia uma diferenciação, no que se refere à inserção 

da criança no contexto social do adulto. As crianças participavam das conversas, dos 

jogos, das brincadeiras sexuais dos adultos e a vestimenta era indiferenciada. Esses 

comportamentos eram permitidos para crianças até os cinco/seis anos e aos sete anos se 

fazia necessário ensinar-lhes bons modos e linguagem decentes. Iniciava-se, assim, a 

educação.

Na obra citada, o autor nos coloca que a educação apresentava-se como 

uma doutrina regida por alguns princípios: 1º) Não deixar nunca uma criança sozinha, 

idéia essa aplicada nas escolas ricas, para evitar a promiscuidade; 2º) Evitar mimar as 

crianças para que elas se habituassem à seriedade; 3º) Estimular o recato, devendo, para 

tanto, evitar deixá-las muito tempo com os criados, pois estes poderiam influenciá-las 

negativamente. Essa preocupação com a decência era presente, também, na escolha dos 

livros; 4º) Modificação nas maneiras e na linguagem, no que se refere à forma de tratar 

as pessoas por “tu”, uma vez que representa uma familiaridade exagerada. Essas 

modificações deveriam ser realizadas na escola e na vida familiar. 

É somente durante o século XVII que, segundo Ariès (1981), deu-se o 

início de uma diferenciação entre a criança e o adulto, que pode ser constatada a partir 

da modificação do traje (vestimenta). Surge um sentimento de infância em que a 

criança, com sua ingenuidade e graça, torna-se alvo de distração para os adultos – eram 

vistas como “passatempo, como se fossem macacos”, sentimento este denominado 

“paparicação”. Tal sentimento surgiu, primeiro, no meio familiar e não era aceito por 

toda sociedade; para alguns (moralistas e educadores) a “paparicação” provocava 



irritação, considerando importante a “disciplina e a racionalização dos costumes”. 

Prevaleceu a perspectiva dos moralistas que reconheciam a negligência à infância, mas 

não permitiam que a criança fosse tratada como brinquedo, devendo a mesma ser 

compreendida através dos interesses psicológicos e da preocupação moral. Esse 

sentimento passou a ter lugar na vida familiar (Ariès, 1981, p.163-4). Nesse contexto, 

pela primeira vez é inserida a noção de fragilidade, inocência e debilidade atribuídas à 

infância. 

  Os autores que Cauvilla (1999) considera, acrescentam a família e a 

escola como elementos propiciadores do desenvolvimento do sentimento de infância – 

particularidade infantil. A concepção que a infância é uma construção histórica também 

é compartilha por Sarmento (2003); em suas palavras: “a construção histórica da 

infância foi o resultado de um processo complexo de produção de representações sobre 

as crianças, de estruturação dos seus cotidianos e mundos de vida e, especialmente, de 

constituições sociais para as crianças” (s/p.)1. Dessa forma, o autor inclui a criação de 

instâncias públicas de socialização, em que situam-se a escola e a família. 

 Para Cauvilla (1999, p.78), a infância não é “algo que pertença a uma 

natureza humana ..., mas um par dilemático natureza-cultura”. Por exemplo, os bebês 

mesmo antes do nascimento, são pensados por seus pais, que criam expectativas e 

perspectivas encontradas em sua própria cultura, além de suas características biológicas, 

da educação familiar e escolar dos pais e da interação com outras colegas. Nesse 

sentido, as informações que as crianças recebem participam no delineamento da 

infância. Essa condição nos faz pensar a infância como algo construído sócio-histórico-

culturalmente, uma vez que as pessoas vivem em sociedade, estão inseridas em uma 

cultura, que sofre modificações através dos momentos históricos. Dessa forma, essas 

1 Em todos os textos retirados da internet citados no decorrer deste trabalho e que não apresentarem 
numeração de páginas, serão sinalizadas dessa forma “s/p.”. 



modificações fazem com que crianças e adultos de diferentes contextos sociais tenham 

concepções diferenciadas sobre a infância. 

  Além das visões apontadas até então, Ghiraldelli Jr (1999) nos mostra 

duas outras perspectivas: a primeira, representada por Rousseau2 (1979), que caracteriza 

a infância pela inocência; e, a segunda, representada por Nabokov3 (1996), em que a 

infância é vista com uma série de características, mas não inclui a inocência e a bondade 

como primordiais, e sim a perversão.  

Para exemplificar a perspectiva que considera a perversão como 

característica natural da criança, Ghiraldelli Jr (1999) seleciona um escrito de Nabokov 

(1996), o conto Perfeição. Esse conto narra um episódio em que um menino chamado 

David e seu professor Ivanov passeiam na praia. Quando o garoto finge que está se 

afogando, o professor, cardíaco, tenta salvá-lo e morre afogado. O menino sai sem 

culpa. Por uma brincadeira, o professor morre. Pode-se perceber a atitude cruel do 

garoto e a noção de que a inocência não é uma condição natural da infância. 

Essas duas últimas perspectivas, embora opostas, trabalham com a noção 

de natureza; opostas, na medida em que uma considera bondade e inocência e, a outra, 

perversão, como características essenciais da infância. Ambas, no entanto, contrapõem-

se à Ariès (1981) e Cauvilla (1999), uma vez que esses dois autores não trabalharam 

com essa noção de natureza. O primeiro analisa a construção do conceito de infância a 

partir da representação da criança, entre os séculos XII e XVII, através das obras de arte 

e cartas já citadas. Ariès (1981) limita-se a esse contexto e muitas críticas foram 

apontadas nessa direção. Cauvilla (1999) é um dos que apontam essa limitação, 

2 Rousseau, J. J. (1979). Emílio, ou da Educação. (3ª edição). São Paulo/Rio de Janeiro: Difel, apud 
Ghiraldelli, Jr, 1999. 

3 Nabokov, V. (1996). Perfeição. São Paulo: Companhia das Letras, apud Ghiraldelli, Jr. 1999. 



ressaltando a influência dos aspectos sócio-histórico-culturais na constituição do 

conceito de infância. 

Riché (1991, citado por Fernandes, 2000) em discordância com Ariès 

(1981), chama a atenção para o esquecimento da história da criança no período da Idade 

Média, pois, segundo esse autor, através de documentos escritos e da iconografia, a 

criança está presente na família, na escola e na sociedade. Observações também foram 

apontadas por Corazza (2002) e Bujes (2003), no que diz respeito às carências do 

arsenal metodológico e às fontes que Ariès (1981) utiliza em termos de comprovação de 

suas hipóteses. Além disso, as duas autoras colocam que o referido autor não considera, 

em sua análise, a criança pobre, dando ênfase nostálgica à vida comunitária medieval. 

Corazza (2002, p.81) sinaliza que as crianças estão ausentes da história 

no período que compreende a Antiguidade até a Idade Média por não existir “este objeto 

discursivo a que chamamos ‘infância’, nem essa figura social e cultural ‘criança’ ”, o 

que pode não justificar a crítica de Riché (1991, citado por Fernandes, 2000). 

Ressaltamos, no entanto, que, segundo Corazza (2002), é a partir de Ariès (1981) que se 

abre o caminho para as pesquisas históricas acerca da infância, fato este considerado 

unanimidade por outros autores. 

A noção de natureza referida é retomada pela Psicologia a partir do 

Inatismo. Para essa corrente, a natureza humana é entendida como uma série de 

características que o indivíduo possui desde o nascimento. Dessa forma, o 

desenvolvimento da criança é autônomo e independente das influências sociais. O 

Inatismo foi uma das correntes que sustentou, por um tempo considerável, a Psicologia. 

Essa corrente trouxe influências para a Educação, com relação à Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem. 



O Inatismo propõe uma concepção diferenciada e oposta ao Empirismo, 

corrente que concebe o sujeito como “tábula rasa”; a criança nasce vazia e é através do 

contato com o meio ambiente que ela vai sendo construída. Nessa construção, a criança 

é um mero receptor de informações.  

Ambas as correntes concebem o sujeito como passivo nesse processo de 

construção. A Psicologia com sustentação empirista trabalha com a noção de que o 

ambiente modifica o sujeito, podendo este ser bom ou mal, propondo métodos para 

educar e treinar as crianças, um dos fatores que possibilitou o surgimento dos testes 

psicológicos e as teorias de aprendizagem de Skinner e Bandura, principalmente. 

(Mussen, Conger, Kangar & Huston, 1977) 

Retomando a discussão sobre o surgimento da infância, torna-se 

necessário fazer uma diferenciação entre sentimento de infância e conceito de infância, 

tendo em vista que o primeiro subsidiará o segundo. O sentimento de infância diz 

respeito à consciência da particularidade infantil (a criança é um ser diferente do adulto) 

e o conceito de infância, o que significa a infância (um conjunto de atribuições e direitos 

que a configuram). Essa diferenciação foi construída, nesta pesquisa, com base nas 

leituras de Ariès (1981); Kramer (1992); Fonseca (1999); Cauvilla (1999).   

  O conceito de infância, discutido até o momento, vem se modificando 

através da história. No final do século XX a modernidade, segundo Sarmento (2003), 

elaborou um conjunto de procedimentos que configuraram a “administração simbólica 

da infância”, constituída por: 1) um conjunto de normas, atitudes e prescrições escritas 

ou formalizadas que permeiam a vida das crianças na sociedade, por exemplo, 

freqüência ou não a certos lugares e tipo de alimentação; 2) definição da área de reserva 

para os adultos e, 3) configuração de um ‘ofício de criança’ ligado à escola. O autor 

coloca, ainda, que essa administração simbólica “adquiriu novos instrumentos 



reguladores com a Convenção dos Direitos da Criança e com as normas de agências 

internacionais (como o UNICEF, a OIT, a OMS)4 configuradoras de uma infância 

global, no plano normativo” (Sarmento, 2003, s/p.)

De acordo com  Andrade (2003), a situação crítica das crianças durante a 

Primeira Guerra Mundial levou a Sociedade das Nações Unidas (precursora da 

Organização das Nações Unidades – ONU) a adotar a primeira Declaração sobre os 

direitos da criança, conhecida como a Declaração de Genebra, de 1924. Com a criação 

da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado, em 1947, o Fundo das Nações 

Unidas - UNICEF, tendo como principal objetivo a defesa e a promoção dos direitos da 

criança. No ano seguinte, foi adotada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

cujo parágrafo 2º., Art. 25, trata especificamente da proteção à infância. Posteriormente, 

em 20 de novembro de 1959, a Declaração dos Direitos da Criança foi aprovada por 

unanimidade pela Assembléia das Nações Unidas, apresentando-se: 

Condensada em dez princípios, cuidadosamente 
elaborados e redigidos, a Declaração afirma os direitos da 
criança a proteção especial e a que lhe sejam propiciadas 
oportunidades e facilidades capazes de permitir o seu 
desenvolvimento de modo sadio e normal e em condições 
de liberdade e dignidade; o seu direito a um nome e a uma 
nacionalidade, a partir do nascimento; a gozar os 
benefícios da previdência social, inclusive alimentação, 
habitação, recreação e assistência médica adequadas; no 
caso de crianças portadoras de deficiência ou 
incapacitadas, o direito a receber o tratamento, a educação 
e os cuidados especiais exigidos por sua condição 
peculiar; a criar-se num ambiente de afeto e segurança e, 
sempre que possível, sob os cuidados e a responsabilidade 
dos pais; a receber educação; a figurar entre os primeiros a 
receber proteção e socorro, em caso de calamidade 
pública; a proteção contra todas as formas de negligência, 

4 UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância; OIT – Organização Internacional do Trabalho; 
OMS – Organização Mundial de Saúde.



crueldade e exploração; e a proteção contra todos os atos 
que possam dar lugar a qualquer forma de discriminação.5

O ano de 1979 foi eleito, pela comunidade internacional, o Ano 

Internacional da Criança. Com a repercussão do evento, iniciou-se uma série de 

discussões que, mais tarde, provocou a aprovação da Convenção dos Direitos da 

Criança (CDC). Esse fato aconteceu em 20 de novembro de 1989, dia em que a 

Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, por unanimidade, a CDC, entrando em 

vigor no dia 2 de setembro de 1990, um mês depois de ter sido ratificada pelo vigésimo 

Estado. (Andrade, 2003) 

A Convenção se divide em quatro blocos: um detalhado preâmbulo com 

4 artigos; uma primeira parte com princípios gerais e 36 artigos em que se reconhecem 

os direitos da criança e do adolescente; uma segunda parte, com 4 artigos em que se 

estabelece seu órgão de controle, o Comitê para os Direitos da Criança; e uma terceira 

parte, com 9 artigos, em que são estabelecidos os mecanismos para as ratificações, 

adesões, reservas e emendas. 

A CDC foi um marco, nesse aspecto, por dois motivos: 1) Por sua 

natureza, pois implica em determinadas obrigações por parte dos Estados que a 

ratificaram, tendo prestação periódica (quadrianual) e; 2) Por sua substância, um 

símbolo de uma nova perspectiva de infância. (Soares, 2002)

Segundo Soares (2002), na Europa, atualmente, os direitos da criança, 

assim como os princípios contidos na CDC estão longe de serem alcançados uma vez 

que as crianças são vítimas dos conflitos armados, da pobreza e da recessão econômica. 

Diante dessa afirmação, a autora coloca que, na última década, em Portugal está sendo 

desenvolvido o paradigma da criança como sujeito, ultrapassando a concepção da 

5 Citação retirada da Declaração dos Direitos da Criança do site www.unicef.org/brazil/decl_dir.htm,
acessado em 20 de junho de 2003.  



criança só com necessidades, embora esse processo seja marcado por avanços e 

retrocessos. Dentre os elementos que podem possibilitar essa mudança de concepção, 

são citados por Soares (2002): a) O legal – apesar de Portugal ter uma tradição na 

produção legislativa para a infância, de ser um dos primeiros países a ratificar a CDC, 

não consegue desenvolver bem as implementações da Convenção; b) O Institucional – 

Foram criados vários mecanismos para a promoção de direitos da criança (Associação 

Mais Criança, Programa Ser Criança, Comissão Nacional de Combate ao Trabalho 

Infantil, entre outros). Por outro lado, foi extinta  a Comissão dos Direitos da Criança; c) 

O Científico – o discurso acadêmico produz conhecimento sobre “a necessidade de 

encarar a infância como construção social e as crianças como actores sociais, 

competentes, activos e com ‘voz’ ” (Soares, 2002, s/p.), portanto, fazem parte das 

investigações científicas a criança e os temas ligados ao trabalho infantil, a questão da 

pobreza, a proteção contra os maus tratos, por exemplo. 

Essas dificuldades, avanços e retrocessos encontrados em Portugal, 

também o são no Brasil, mesmo após a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em nosso país. Faremos, a seguir, um percurso apontando as principais 

transformações da concepção de infância através da história, no Brasil. 

1.2. A infância no Brasil

  No Brasil, demorou-se muito tempo para perceber a importância da 

infância e do atendimento à criança. Esta não era vista como um sujeito de direito. 

Percorreremos a história do Brasil para verificarmos como a criança/a infância se faz 

presente.



  Arantes (1995) aponta, como o início desse percurso, a colonização do 

Brasil com a chegada dos jesuítas (1549). Esses tiveram como objetivo converter os 

índios para os costumes da vida cristã. Esse processo de catequese começou com os 

índios adultos. Era uma tarefa difícil, pois se fazia necessário tirar toda e qualquer 

influência que os feiticeiros pertencentes às aldeias dos índios tinham sobre estes. Não 

conseguindo bons resultados sobre os índios adultos, os jesuítas voltaram-se para a 

educação das crianças. Para tanto, construíram colégios e casas propondo as seguintes 

atividades: “escola de ler, escrever e algarismos, classes de humanidade, latim, cursos 

de arte, lições de casos de consciência e teologia” (Arantes, 1995, p. 184). Esses 

estabelecimentos recebiam, além dos índios, mestiços, órfãos portugueses e brasileiros. 

  A colonização também teve como participantes os negros, os quais 

serviram como mão-de-obra escrava nas plantações de cana-de-açúcar. 

Simultaneamente a essa prática, surge a “produção de crianças para a escravidão”, 

facilmente encontrada nos Estados Unidos. Essas crianças entravam no mundo do 

trabalho a partir dos 7 anos como aprendizes e, após os 12 anos, como força real de 

trabalho (Arantes, 1995). 

  Nessa época, começou a crescer o contingente de crianças pobres e 

mestiças, a quem Arantes (1995, p.191) chamava de “os primeiros brasileiros”, 

presentes tanto nas propriedades coloniais como nos centros das cidades, denominados 

de “‘enjeitados’, ‘expostos’, ‘desvalidos’, ‘deserdados da sorte’ ou da ‘fortuna’, 

‘infância desditosa’ ”. O abandono de crianças nas igrejas, residências e ruas tornou-se 

prática freqüente. A autora mostra que para solucionar o problema do abandono foi 

criada a Roda dos Expostos – destinada a servir de amparo aos recém-nascidos 

abandonados, na maioria das vezes, frutos de amores considerados ilícitos, e também, a 



diminuir a mortalidade infantil. O destino das crianças colocadas na Roda era o asilo, as 

famílias criadeiras ou as negras-de-aluguel e, posteriormente, os internatos. 

  Na primeira metade do século XIX houve um debate entre os 

higienistas6, na França, sobre a eficácia e a moralidade da Roda. Os fatos da época 

mostraram índices negativos, como, por exemplo, o aumento da mortalidade infantil, o 

que não justificava a manutenção da Roda. Esta prática foi extinta por volta de 1913. 

  As primeiras iniciativas a favor da criança foram realizadas pelos 

higienistas; foram, porém, atitudes isoladas. “A criança pobre deixa de ser objeto apenas 

de caridade e passa ser de políticas públicas” (Arantes, 1995, p.194). Até então, a 

atenção à infância era de caráter religioso. Após 1850, o setor público começou a 

reconhecer a importância do atendimento à criança pobre, sentindo a necessidade de 

prepará-la para ser o “homem de amanhã”. Foram realizados atendimentos à criança 

apenas de caráter médico-pedagógico e estes eram baseados em uma “concepção 

abstrata e única de infância” (Kramer, 1992, p.57). O Estado  criou o Asilo de Menores 

Desvalidos (1875) e o Instituto de Menores Artífices (1909) - que atendiam às classes 

menos favorecidas, oferecendo algum tipo de ensino manual, prático, artesanal ou 

profissionalizante.

  Os higienistas estavam difundido as noções médico-higienistas 

(importância da puericultura, exame médico pré-nupcial, eugenia, medidas eugênicas, 

proteção à criança e aleitamento, por exemplo) nas instituições de recolhimento 

feminino7. Essas noções eram denominadas “a arte de cultivar crianças”, dirigidas à 

6 O movimento dos higienistas pressionou o Estado a tomar iniciativas com relação a assistência à 
infância. Esse movimento teve um duplo projeto de normalização: da sociedade – efetivar medidas de 
organização, controle e regularização da vida social; e do saber e prática do médico – restringir ao médico 
o poder sobre a saúde. (Rizzini, I., 1993) 

7 Instituição nomeada Recolhimento das Órfãs,  fundada em 1740. Esta tinha como  objetivo “Recolher e 
educar órfãs filhas de legítimo matrimônio – (...) não só amparar meninas pobres, mas também criar para 
a sociedade mulheres estimáveis por suas virtudes domésticas” (Arantes, 1995: 196) 



educação, principalmente, das crianças ricas. O conjunto dessas idéias tornou-se o 

aliado para o Estado. Através deles é que surge a idéia: “a criança surge como futuro do 

homem e da pátria devendo sua autonomia ser desenvolvida”. Foi aqui que surgiu o 

sentimento de infância no Brasil, conforme aponta Arantes (1995, p.200) e a 

conseqüente preocupação com o atendimento a essa parcela da população. 

  Kramer (1992) faz uma retrospectiva desse atendimento tomando como 

marco o ano de 1873, para verificar como ele vinha acontecendo. O que descreveremos 

a seguir tem como base essa retrospectiva. A autora destaca, inicialmente, o Código 

Civil daquela época que relacionava infância com a idéia de “menor desvalido”, com a 

criminalidade (Arantes, 1995), usando, as autoridades, formas repressivas para resolver 

problemas relacionados ao menor. Seguindo o contexto, a autora pontua a fundação do 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância (1899) tendo como objetivo atender 

crianças menores de 8 anos, regulamentar leis, atender as crianças pobres, menores 

trabalhadores e criminosos, entre outras ações. O Instituto teve grande progresso e, por 

iniciativa própria, fundou o Departamento da Criança no Brasil, cuja função era realizar 

um histórico da infância no Brasil, incentivar o amparo à criança e à mulher grávida, 

promover congressos etc. 

  Essa mesma autora aponta, ainda, que foram realizados dois Congressos 

Brasileiros de Proteção à Infância (em 1922 e em 1933) tentando envolver as 

autoridades governamentais na defesa da infância. Assim, foi criado pelo governo o 

Departamento Nacional da Criança (1940), responsável pelo atendimento à infância. Em 

1941, era criado o Serviço de Assistência a Menores (SAM) para atender menores de 18 

anos, sejam abandonados ou delinqüentes. Esse serviço era ligado ao Ministério da 

Justiça e dos Negócios interiores, e tinha como objetivo evitar “a má influência do 

ambiente familiar” sobre as crianças e torná-los bons e sinceros brasileiros” (Kramer, 



1992, p. 68). Não conseguindo, segundo a autora, readaptar8 os menores à sociedade, foi 

extinto em 1967 e, no mesmo ano, criada a Fundação Nacional do Bem-estar do Menor 

(FUNABEM), cujo  objetivo era formular e implantar uma política nacional do bem-

estar do menor. 

  Esse órgão tinha o caráter normativo e supervisor, cabendo às Fundações 

Estaduais do Bem-Estar do Menor (Febem’s) a execução do atendimento aos menores 

considerados infratores, abandonados, de conduta anti-social. Tinha como base 

doutrinária9 a noção de que menores eram objetos de medidas judiciais quando se 

encontravam em situação irregular, definida legalmente. 

  Os menores carentes, abandonados e infratores deveriam passar pelas 

mãos do juiz e o internamento provisório era uma das atitudes mais rotineiras. O 

internamento por tempo e condições indeterminados era aplicado às crianças e 

adolescentes devido às condições de pobreza nas quais essa população se encontrava. 

Nos crimes e infrações cometidas contra crianças e adolescentes nenhuma atitude era 

tomada (Kramer, 1992). 

  O Código de Menores (Decreto 17.943-A, 1927) começou a provocar, na 

sociedade, insatisfações. Aumentou a preocupação e valorização para com a criança, o 

que mais tarde resultou na elaboração e promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Segundo Costa (1994), o Código de Menores era destinado aos menores 

infratores: crianças que estavam em situação “irregular” – roubando, furtando, 

perambulando pelas ruas, apresentando condutas anti-sociais. Não existia nenhuma lei ou 

8 O termo “readaptar” exposto no corpo do texto é assim utilizado por escolha de Kramer (1992). Ele 
pode ser entendido de diferentes formas: re-socialização, reinserção social, dentre outros. 

9 Informações sobre as Febem’s retiradas de Caderno de Antropologia, citado nas referências 
bibliográficas. 



ações que se aplicassem a todas as crianças, indiscriminadamente. Dessa forma, iniciou-

se um movimento de luta pelos direitos da infância e adolescência em todo o país, com a 

participação de vários segmentos da sociedade (Frente Nacional de Defesa dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes, Pastoral do Menor, Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua, Comissão Nacional da Criança, Constituintes e Legisladores). 

  Durante esse período, houve seminários, congressos e, nesses eventos, os 

meninos discutiam como eram suas vidas (Costa, 1994): 

... denunciavam a constante e sistemática violação de seus 
direitos de pessoas humanas e cidadãos. Denunciavam a 
violência pessoal na família, nas ruas, na polícia, na justiça 
e nas instituições de bem-estar do menor. 
 Mas denunciavam também a violência da falta de 
terra, de salário digno dos pais, de trabalho, de habitação, 
de escolas, de programas de capacitação para o trabalho e 
de condições dignas de cultura, esporte, lazer e recreação. 
(p.19)

  A instalação desse cenário - convocações de Assembléia Nacional 

Constituinte, Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Fórum Nacional 

Permanente de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Congressos e Reuniões - provocou a percepção clara da ausência de 

políticas públicas destinadas às crianças em condições adversas de desenvolvimento, 

principalmente para os meninos que estavam nas ruas. Diante desse conjunto de fatores,  

desencadeou-se o processo de elaboração do Estatuto, o qual foi promulgado em 13 de 

julho de 1990.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem suas raízes nos 

movimentos sociais que estavam preocupados com os direitos da infância, durante a 

década de 80, período esse em que também lutava-se pela democratização do país. Nas 

grandes cidades, já era bastante perceptível um grande número de crianças fazendo da 



rua lugar de sobrevivência e de moradia (Costa, 1994) e era preciso revogar o Código de 

Menores, que, conforme apontado, tratava as crianças e os adolescentes de forma 

discriminatória, utilizando termos pejorativos e ações punitivas. 

O Estatuto foi regulamentado, conforme explicitado, em 13 de julho de 

1990, revogando o Código do Menor e a Política Nacional de Bem-estar do Menor.  É 

através do ECA que, pela primeira vez, a criança é pensada como sujeito de direito,

assegurando a ela proteção integral e eliminando o caráter punitivo encontrado no 

Código do Menor. Segundo Méndez (1998), “pela primeira vez, uma construção de 

direito positivo vinculada à infância-adolescência rompe explicitamente com a chamada 

doutrina da situação irregular, substituindo-a pela doutrina da proteção integral...”

(p.113). Aquilo que era objeto de reivindicações tornou-se lei. O ECA assegura, em seu 

Art.4º:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e a convivência familiar e comunitária (grifo 
nosso) (p.08) 

Os elementos de atenção considerados como prioridades (educação, 

saúde, alimentação...) fazem parte das políticas sociais básicas – direito de todos e dever 

do Estado. Costa (1994) nos coloca que a educação e a saúde tornaram-se prioridades 

devido ao contexto sócio-político em que se encontrava o País. “Trata-se de um direito 

de todos, reconhecido e prestado ao conjunto da população infanto-juvenil sem distinção 

alguma” (p.43). E o não cumprimento poderá ter conseqüências, como está descrito no 

Art.5º do Estatuto: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 



de lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. (grifo 

nosso) (p.08) 

O conceito de infância presente no ECA (lei nº 8.069/90) tem delimitado 

idade,  reconhecido a condição especial de desenvolvimento da criança e assegurado 

direitos expresso no título I – Das disposições preliminares, nos artigos: 

“Art.2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até os 

doze anos incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” (p.07) 

“Art.3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais e inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se 

trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e

social, em condições de liberdade e de dignidade”. (grifo nosso) (p.07/08) 

“Artº 6 – Nas interpretações da Lei, levar-se-ão em conta os fins sociais e 

a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento.”  (grifo nosso) (p.08) 

Além de não permitir, dentre outras coisas, “qualquer trabalho a menores 

de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”10 (Artº 60, p. 23). Procurar na 

internet sobre a modificação na lei. Colocar em nota de rodapé 

A noção de infância expressa na lei, principalmente no destaque do Art. 

6º, está baseada na concepção de que a criança, como aponta Fonseca (1999), é “um ser 

em formação que exige especiais cuidados materiais e afetivos. E, como conseqüência, 

10 Houve uma modificação deste artigo, passando a ser: “Art. 60 – É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. (Revogado pela Emenda 
Constitucional n. 20, de 15.12.98, que deu nova redação ao art. 7º, inciso XXXIII, cujo enunciado dispõe: 
‘XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de (quatorze) anos”). (Liberati, 2000, p.40) 



surge então um exército de especialistas para melhor definir as necessidades da criança e 

para aconselhar os pais como criá-la”.(p.263) 

O ECA não é genuinamente brasileiro, no sentido de que ele é inspirado e 

resgata algumas normas internacionais, tais como11:

• Declaração dos Direitos da Criança (Resolução 1.386 da ONU – 20 de novembro de 

1959), originada da Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança, 

conforme citada; 

• Regras mínimas das Nações Unidas para administração da Justiça e da Juventude – 

Regras de Beijing (Resolução 40/33 – ONU –29 de novembro de 1985); 

• Diretrizes de Riad (ONU – 1º de março de 1988 – RIAD). 

A partir dessas normativas foi legitimada a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança12 (1989), citada em outro momento do trabalho, que diz: 

Artigo 1

“Para efeitos da lei da presente convenção considera-se como criança todo ser humano 

com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável 

à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 

Artigo 2

“1 – Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na Presente Convenção e 

assegurarão a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independente  

de sexo, idioma, crença, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional, étnica ou 

11 Informações retiradas do site http: //www.fundabrinq.org.br/rede prefeito criança em legislação: 
Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção Internacional dos Direitos da Criança (outubro-2000) 

12 O Brasil firmou a Convenção em 26 de janeiro de 1990 e a ratificação pelo Congresso Nacional veio 
em 14.09.1990,  por meio do Decreto Legislativo n.º 28. Andrade (2003) A convenção sobre os direitos 
da criança em seu décimo aniversário: avanços, efetividade e desafios. Site: www.ambito-
juridico.com.br/aj/eca0005.htm, acessado em 20 de junho de 2003. 



social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição 

da criança, de seus pais ou de seus representantes legais; 

2 – Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da 

criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das 

atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais 

ou familiares.” 

Apesar de encontrarmos algumas lacunas na implantação do ECA, é 

importante ressaltar que a aprovação do mesmo foi uma grande conquista da sociedade 

e para a sociedade, no que se refere à garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

A transformação de uma ausência de um sentimento de infância até a legitimação dos 

direitos da infância mostra-nos o reconhecimento da criança como ser diferenciado do 

adulto e a infância como um direito de ser vivenciada por todas elas. 

Diante do grande avanço que foi o ECA, indo além da Declaração dos 

Direitos da Criança – o norte principal para os outros países no que se refere aos 

direitos das crianças – de que forma ele norteia as ações para a vida das crianças das 

diferentes classes sociais e culturas? 

1.3. A infância do século XX 

Antes de discutirmos como a infância do século XX vem se 

configurando, faz-se necessário caracterizar o momento histórico ao qual está vinculada 

essa infância. Sarmento (2003) fala que estamos vivendo a segunda modernidade, 

caracterizando-a por:



Um conjunto associado e complexo de rupturas sociais, 
nomeadamente a substituição de uma economia 
predominantemente industrial por uma economia de 
serviços, a criação de dispositivos de mercado à escala 
universal, a deslocalização de empresas, a ruptura do 
equilíbrio de terror entre dois blocos, com a crise dos 
países socialistas do Leste europeu e o fim dos regimes 
comunistas, a afirmação dos EUA como única potência 
hegemônica, a conclusão do processo de descolonização 
dos países africanos, a emergência de uma situação 
ambiental crítica, as rupturas no mercado de trabalho pela 
subida das taxas de desemprego, a crise de subsistência 
dos Estados-Providência, a crescente presença e 
reclamação na cena internacional de movimentos sociais e 
protagonistas divergentes das instâncias hegemônicas, a 
afirmação radical de culturas não ocidentais, 
nomeadamente de inspiração religiosa. (p.5-6) 

O autor mostra que essas transformações ocorridas contribuem para 

mudanças nas idéias fundadoras da modernidade e, conseqüentemente, na concepção de 

infância, que está cada vez mais centrada na esfera econômica.  O aspecto econômico 

pode ser visualizado, por exemplo, quando encontramos crianças presentes na produção 

de trabalho (trabalho infantil), no marketing (fazendo propagandas de produtos da 

moda e de consumo), dentre outros contextos. 

A escola e a família13 também sofrem modificações e são instâncias 

influenciadoras na transformação da concepção de infância (Ariès, 1981; Cauvilla, 

1999). Hoje a escola está envolvida por multiculturas14  tornando-se um lugar de lutas 

para dar sentido à atividade educativa – um instrumento de devir social. A família, por 

sua vez, passa por reestruturações; há um aumento de famílias monoparentais. 

13 Não serão aprofundada questões específicas, relacionadas à escola e à família por não serem, estas, as 
preocupações centrais deste trabalho, mesmo reconhecendo a importância dessas instituições na 
sociedade e na configuração da infância, enquanto categoria.

14 Termo utilizado por Sarmento (2003) que tem como conotação as diferentes culturas presentes na 
escola e das diversas culturas familiares dos alunos. 



Nesse contexto, há uma relocação da criança, antes pertencente ao 

espaço doméstico, hoje, passa, a maior parte do tempo longe de casa, indo para as aulas 

de ballet, inglês, informática entre outros lugares/ocupações, no caso das crianças de 

classes mais favorecidas. Além desse fator, surge um mercado de produtos culturais 

para a infância: programas de televisão e vídeo, desenhos animados, jogos, brinquedos, 

moda infantil, alimentos, mobiliários etc. Este é um fato que contribui para a 

globalização da infância; por exemplo, as crianças assistem Pokemon (Japão) e 

lancham no MacDonalds (EUA). (Sarmento, 2003) 

Todas as crianças têm acesso aos produtos culturais, mesmo que seja de 

forma diferenciada, ou seja, algumas podem consumi-los, outras, apenas conhecê-los 

pela televisão. Porém, desenvolvem a socialização e a significação desses produtos 

dentro de sua cultura e de sua condição. É diferente o que é considerado infância pelas 

crianças de classes sociais mais favorecidas e pelas de classes menos favorecidas, em 

um mesmo país. Estamos chamando de classes sociais mais favorecidas aquelas que 

dispõem, em termos de facilidade, qualidade e quantidade, de recursos como 

alimentação, saúde, moradia, educação e lazer; as menos favorecidas dificilmente 

dispõem economicamente desses recursos e o acesso a eles é mais limitado.  

Pudemos perceber que há uma diferença na forma como são 

implementadas as ações para as diferentes crianças. Sabemos, que, na maioria das 

vezes, as crianças de classes sociais menos favorecidas só recebem atenção nos 

momentos de catástrofes, tornando visíveis as formas de negligência e de descaso com 

essa população. Isto nos leva a refletir sobre que criança fala a CDC e o ECA e que 

criança está nas práticas sociais, levando-nos a concordar com a afirmação de Fonseca 

(1999): A “criança absoluta” da família burguesa alimenta a “criança cidadã” dos 

legisladores, que por sua vez, firma-se em oposição à noção de “criança abandonada” 



da família pobre (p.271). Assim, as crianças das classes sociais mais favorecidas são as 

idealizadas pelos legisladores, porém à criança das classes sociais menos favorecidas 

está sendo negado o exercício da cidadania e de seus direitos, apesar de uma legislação 

(ECA) que garanta a todas as crianças, indiscriminadamente, esses direitos. 

A lei está no papel mas, na realidade, grande parte das ações propostas 

pelo ECA não se concretizam na prática. Ainda existem muitas crianças nas ruas do país, 

com seus direitos violados. A criança de classe social mais favorecida tem seus direitos 

respeitados, na maioria das vezes, ou seja, ela tem moradia, condição de brincar, estudar, 

dispõe de recursos financeiros para alimentar-se de forma adequada, tem acesso a 

serviços de saúde garantidos pelos planos de saúde, não precisa trabalhar para ajudar no 

orçamento familiar. Como exemplifica Fonseca (1999): 

...Graças à exploração de crianças pobres... e de seus pais, 
liberava-se as crianças da elite de qualquer serviço 
doméstico. Até vinte anos atrás, ainda era possível 
encontrar empregadas de 13 ou 14 anos arrumando  a 
roupa e cozinhando refeições dos filhos do patrão. Esses, 
desonerados das árduas tarefas domésticas, podiam viver 
plenamente a fase ‘despreocupada da infância’. (grifo 
nosso) (p.267) 

Embora Fonseca (1999) tenha colocado “vinte anos atrás”, é possível 

encontrarmos facilmente, adolescentes e crianças vivenciando esta situação nos dias 

atuais.

Existem dados do governo, citados por Mello (1999), que demonstram a 

exploração de crianças em situação de trabalho no Brasil15: “Existem aproximadamente 

15 As mais variadas dimensões do trabalho infantil são desenvolvidas por inúmeras pesquisas. Ao leitor 
interessado em aprofundar este assunto, sugerimos: Rizzini, I (2002). Pequenos Trabalhadores do Brasil;
Neves, D. P. (1999). A Perversão do Trabalho Infantil – Lógicas sociais e alternativas de prevenção;
Fausto, A. & Cervini, R. (1991). O trabalho e a rua: crianças e adolescentes no Brasil urbano dos anos 
80; Campos, H. R. (2001) Pobreza e Trabalho Infantil sob o capitalismo; Cipola, A. (2001). O trabalho 
infantil; Ferreira, M. A. F. (2001). Trabalho infantil e produção acadêmica nos anos 90: tópicos para 
reflexão. 



60 milhões de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos, 44% entre 7 a 14 anos e 18% 

de 15 a 17 anos, trabalhando... o rendimento médio dessas crianças não chega  a um 

salário  mínimo”. (p. 144) 

  Campos (2001) em sua tese de doutorado – Pobreza e trabalho infantil 

sob o capitalismo – com o objetivo de analisar em que condições materiais o trabalho 

infantil é gerado, articulando o capitalismo e a pobreza, realizou um estudo em Jardim 

de Piranhas, cidade do interior do Rio Grande do Norte, situada na região do Seridó, a 

315 Km de Natal. A principal atividade produtiva dessa cidade é a tecelagem. Assim, o 

propósito desse estudo foi analisar as condições de inserção das crianças nesse processo 

produtivo e que conseqüências são geradas a partir daí, fazendo, então, uma articulação 

com algumas questões: capitalismo, pobreza, trabalho infantil. 

  As principais conclusões acerca do trabalho infantil na cidade de Jardim 

de Piranhas foram: 

1) A força da ideologia presente no trabalho – muitos familiares inserem precocemente 

suas crianças no mercado de trabalho, para amenizar a pobreza. O quadro de carências 

em que se encontram as famílias, a forte migração das pessoas que moram no campo 

para os centros urbanos, o interesse do mercado para a mão-de-obra barata, as frágeis 

políticas e programas voltados para erradicar o trabalho infantil são aspectos que 

possibilitam a exploração de crianças e adolescentes no trabalho, além de ajudar a 

naturalizar o trabalho infantil; 

2) O trabalho como elemento dignificante do homem; ele afasta a criança da rua e da 

marginalidade e é importante aspecto na constituição do menino, ‘cabra macho’. Dessa 

forma, o trabalho é supervalorizado, dando condições para a exploração capitalista;  



3) A escola era eventual para as crianças e adolescentes, em que a ela não é dada 

importância. O que os adolescentes querem é tornarem-se ricos; como a escola não dá 

condições para que esse desejo se realize de imediato, eles não sentem necessidade de 

freqüentar a escola e trocam-na pelo trabalho. Essa escolha pelo trabalho precoce pode 

trazer, para os adolescentes, conseqüências físicas, psicológicas, morais, além de 

dificultar a sua inserção no mercado profissional devido estar desqualificado, o que vai 

favorecer o avanço e a manutenção da pobreza. 

  Diante desse quadro de trabalho infantil nos perguntamos: como ficam 

os direitos estabelecidos pelo ECA, quando este determina que deve-se ter absoluta 

prioridade no cumprimento dos direitos da criança e a punição àqueles que não 

cumprem a lei? Além de ser uma questão de cumprimento de lei, é acima de tudo, ter 

uma perspectiva de futuro e de desenvolvimento integral da criança, não ficando, estas, 

excluídas da “despreocupação da infância, da descoberta das brincadeiras, da 

socialização que a escola proporciona”. (Mello, 1999, p. 145)

Pudemos perceber, a partir do percurso histórico discutido até o presente 

momento, que o conceito de infância vem sofrendo modificações. Assim, a cada 

momento histórico, na sociedade e no contexto histórico-político em que vivemos, 

verificamos novas perspectivas. Acreditamos que não existe um conceito único de 

infância, mas conceitos que são reflexos da evolução do contexto histórico e também, 

dentro de um mesmo contexto, diferenciado-o no tipo de sociedade e cultura. Existe um 

conceito (que está na lei) que perpassa a sociedade e a cultura. No entanto, há 

diferenciações no que diz respeito à inserção da criança (relação criança e sociedade) 

nas classes sociais, nas diversas regiões. Quando nos referimos a diversos conceitos em 

um mesmo momento da história, concordamos com Ghiraldelli Jr (1999) quando o autor 

afirma que um único conceito de infância não conseguiria dar conta da infância nos 



diversos contextos sócio-histórico-culturais, o que implicaria deixar de lado muitas 

crianças.

 Isso pode se refletir nos diversos tipos de atendimento à criança e ao 

adolescente. Como exemplo, citamos as crianças que ficavam perambulando nas ruas, 

nos períodos Colonial e Imperial; essas eram referidas como “enjeitados”, “infância 

‘desditosa’ ou infeliz”,  as mesmas eram destinadas ao atendimento da Roda dos 

expostos, para não “perturbar a sociedade”, conforme citado anteriormente (Arantes, 

1995). Outro exemplo aconteceu no Regime Republicano, em que para atender os 

“menores abandonados e viciosos” surgiram os institutos reformatórios, tentando 

prevenir as desordens e recuperar os “menores” (Rizzini, I., 1995). 

É fato a existência de culturas da infância e é preciso perceber que 

elementos compõem a infância. As culturas da infância podem estar baseadas em quatro 

princípios estruturadores, segundo Sarmento (2003) e que merecem atenção. São eles:  

1) Interatividade – a criança vive num mundo heterogêneo com várias realidades, 

valores, estratégias que contribuem para a formação de sua identidade. Elas apropiam-se 

dessa cultura através dos pares (outras crianças e adultos) em situações diversas de 

interação social, passando valores e costumes de uma geração para outra; 

2) Ludicidade – considerado um traço fundamental das culturas infantis, sendo uma 

das atividades sociais mais significativas16. Atualmente, os brinquedos tradicionais vêm 

sendo substituídos pelos industriais (mais “atrativos” e estão na moda) transformados 

num fator de distinção social. Enfim, “a natureza interativa do brincar das crianças 

constitui-se como um dos primeiros elementos fundadores da cultura. O brincar é a 

condição da aprendizagem e, desde logo, da aprendizagem da sociabilidade. Não 

16 O tema ludicidade será aprofundado no capítulo 2 no que se refere à sua contribuição para o 
desenvolvimento infantil, assim como o lugar ocupado pelo brincar na vida das crianças que estão em 
situação de trabalho, capítulo 4. 



espanta, por isso, que o brinquedo acompanhe as crianças nas diversas fases da 

construção da sociabilidade” (p.15); 

3) Fantasia do real – é um processo de fundação do modo de inteligibilidade, ou seja, 

início da capacidade de transposição imaginária de situações, de pessoas, de objetos. No 

mundo do faz-de-conta as crianças encontram formas de trabalhar suas emoções, 

frustrações, perdas, alegrias para poderem continuar a vida de uma forma aceitável para 

elas mesmas; 

4) Reiteração – a criança tem um tempo recursivo em que pode criar e recriar 

situações, a qualquer momento, estruturando as suas rotinas de ação. 

Pudemos verificar que os itens 2 e 3, mais especificamente, tratam do 

brincar, tornando-o elemento fundamental na constituição da infância. Assim, o brincar 

tem um lugar de destaque, o qual, também é apontado no ECA como um direito da 

infância, dentre outros. Diante dessa importância, apresentaremos, no capítulo a seguir, 

uma discussão acerca do brincar. 



Capítulo 2 

As possibilidades do lúdico

No capítulo 1 discutimos sobre o surgimento de um sentimento de 

infância e, posteriormente, de um conjunto de normas que a conceituam; essas normas 

sofreram influências da Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), da 

Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente (1989) e do ECA (1990). Essas 

leis comportam um conjunto de procedimentos para a infância, estabelecendo para ela 

direitos que, teoricamente, independem da inserção social e cultural. É fato existirem 

várias infâncias. Mesmo assim, a ludicidade é considerada por Sarmento (2003), como 

um elemento fundamental na estruturação dessas várias infâncias, conforme discutimos 

no capítulo 1. 

O lúdico é um dos elementos norteadores da infância, sendo também, o 

brincar, um dos direitos que devem ser garantidos pela família, comunidade, sociedade 

em geral e poder público, apontados tanto pela CDC quanto pelo ECA, conforme visto 

em outro contexto deste trabalho. A partir do ECA e da transformação do conceito de 

infância nele proposto, toda e qualquer criança torna-se sujeito de direito. Porém, nem 

todas têm, efetivamente, os seus direitos assegurados, como no caso das crianças em 

situação de trabalho, como veremos no capítulo 3. 

  O objetivo do presente capítulo é discutirmos a concepção do lúdico, 

considerando-o uma construção sócio-cultural, e a sua importância no desenvolvimento 



da criança, segundo a psicologia sócio-cultural. A concepção de brincadeira será 

discutida dentro da mesma perspectiva; ela também transformou-se durante os séculos, 

assim como a concepção de infância. 

2.1. Lúdico, brincadeira, brinquedo, jogo... 

São várias as tentativas de conceituar o lúdico, a brincadeira, o brinquedo 

e o jogo e, ao mesmo tempo, diferenciá-los. Na maioria das vezes, esses termos são 

utilizados com o mesmo significado, no cotidiano ou na literatura específica. Esses  

termos não apresentam, segundo os autores pesquisados, uma definição única. Por isso, 

conceituá-los não é uma tarefa fácil. 

Diante dessa dificuldade, Huizinga (1996) aponta que o jogo “não é 

passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de 

jogo deve permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das 

quais exprimimos a estrutura da vida espiritual e social” (p.10), portanto, o que pode ser 

realizado é a descrição de suas características. Huizinga (1996) coloca como 

características:

(...) uma atividade livre, conscientemente tomada como 
“não-séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e 
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode obter lucro, 
praticada dentro dos limites espaciais e temporais 
próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. 
Promove a formação de grupos sociais com tendência de 
rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em 
relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros 
meios semelhantes. (p.16) 



A partir do que Huizinga (1996) discute, não se consegue ter uma 

definição de jogo, mas sim uma descrição de suas características. Essa mesma 

dificuldade é observada por outros teóricos (Brougère, 1998; Kishimoto, 1994). As 

características presentes na definição acima são observadas, também, nas tentativas de 

definição em vários autores, com os quais dialogaremos em seguida. O jogo, para 

Huizinga (1996), é entendido em seu aspecto mais amplo da mesma maneira que é 

trabalhado em Brougère (1998) e em Kishimoto (1994).   

Brougère (1998) discute que o brincar ganha significação de acordo com 

as diferentes culturas e toma como exemplo idiomas: no latim, Ludus, no francês, Jouer,

no inglês, Play. Nesses três idiomas, o significado atribuído a cada uma dessas palavras 

não consegue ser o mesmo, existindo particularidades. Nas palavras de Brougère (1998, 

p.21-22): “Cada cultura, em função de analogias que estabelece, vai construir uma 

esfera delimitada (de maneira mais vaga que precisa) daquilo que numa cultura é 

designável como jogo.” 

O próprio Brougère (1998) ao falar sobre brincadeira e jogo não os 

define claramente. Discorrendo sobre a cultura lúdica, a qual será discutida mais 

adiante, conceitua o jogo: “uma atividade que supõe atribuir às significações de vida 

comum um outro sentido, o que remete à idéia de faz-de-conta, de ruptura com as 

significações da vida cotidiana” (Brougère, 1998, p.24); indo além daquelas que se 

referem ao jogo como possuidor de regras pré-estabelecidas. Nessa mesma discussão, o 

autor coloca que é preciso distinguir os esquemas de brincadeira das regras scrito sensu:

Mas a cultura lúdica compreende o que se poderia chamar 
de esquemas de brincadeiras, para distingui-los das regras 
stricto sensu. Trata-se de regras vagas, de estruturas gerais 
e imprecisas que permitem organizar jogos de imitação e 
ficção. Encontram-se brincadeiras do tipo “papai e 
mamãe” em que as crianças dispõem de esquemas que são 
uma combinação complexa da observação da realidade 



social, hábitos de jogo e suportes materiais disponíveis. 
(p.25)

Através dessas duas citações Brougère (1998) demonstra que o jogo é 

algo mais amplo que a brincadeira. O autor diferencia, também, o jogo do brinquedo; o 

primeiro tem uma função específica, ou seja, “pressupõe a presença de uma função 

como determinante no interesse do objeto e anterior a seu uso legítimo” (p.12); o 

segundo não tem uma função precisa, é utilizado livremente pela criança sem estar 

condicionado a regras.  Posição semelhante é adotada por Kishimoto (1994). Para a 

autora, o brinquedo é “entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, e a 

brincadeira, como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo infantil 

para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. (brinquedo e 

brincadeiras)” (p.07). (grifo nosso) 

Já Leontiev (2001) considera o brinquedo como o resultado de um certo 

excesso de energia na criança, gasta durante a brincadeira, extrapolando o papel de 

suporte, apontado por Kishimoto (1994). Concordando com Leontiev (2001) está 

Vygotsky (1984a) que considera o brinquedo como uma solução para realizar os desejos 

das crianças que não são possíveis de serem realizados na realidade. 

A definição de jogo apontada por Kishimoto (1994) é expressa pelo 

conceito de lúdico por Dantas (1998) que, por sua vez, considera que o jogo supõe 

regras e o brincar seria uma forma mais livre e individual. Portanto, “o termo ‘lúdico’ 

abrange os dois: a atividade individual e livre e a coletiva e a regrada” (p.111).

Diante do que apresentamos acima, pudemos verificar que na literatura 

específica não há um consenso na utilização desses termos. Se esta imprecisão está 

presente na literatura científica, em outras fontes não é diferente. Ao consultarmos o 

dicionário Laurousse (2000) encontramos as seguintes definições: Lúdico – adj. (Do lat. 



Ludus, jogo, pelo fr. Ludique). Relativo ao jogo, a brinquedo; que apenas diverte ou 

distrai. (p.578). Brincadeira –  s.f. 1. Ação ou efeito de brincar; divertimento, folgança. 

– 2. Gracejo, zombaria. – 3. Jogo ou divertimento popular, adulto ou infantil – 4. Pop. 

Bailarico; festa familiar em que é grande a percentagem de convidados sem parentesco; 

baile improvisado... (p.160). Brinquedo – s.m. 1. Objeto destinado a divertir uma 

criança – 2. Brincadeira; folguedo; divertimento. (p.160). Jogo –  s.m. (Do lat. Jocus). 

Ação de jogar; folguedo, brincadeira, divertimento – 2. O que serve para jogar – 3. 

Exercício ou divertimento sujeito a regras. (p.549). (grifo nosso). Para definir brinquedo 

e jogo utiliza-se a palavra brincadeira e para definir brincadeira usa-se jogo. Mais uma 

vez, demonstra-se uma dificuldade de delimitação na utilização dos termos, tornando-os 

sinônimos.  

Apresentadas as várias definições, no contexto deste trabalho vamos 

utilizar a palavra lúdico como o espaço que envolve os brinquedos, as brincadeiras e os 

jogos. O brinquedo – como suporte da brincadeira – é o que a possibilita. O jogo 

enquanto atividade que possui regras estruturadas; a brincadeira enquanto atividade 

individual da criança ou de interação de crianças, utilizando objetos/brinquedos ou não, 

vinculando-a à satisfação e à diversão, podendo ser percebida através de gestos e feições 

não-verbais (Santos e Koller, 2003). Vale ressaltar que no decorrer deste capítulo vamos 

estar discutindo algumas teorias que se ocupam do tema brincadeira, utilizando esses 

termos com os significados empregados pelos diferentes autores. Por vezes, o que 

estabelecemos aqui difere do que é estabelecido por alguns autores, assim, sempre que 

possível, estaremos sinalizando essa diferenciação. 



2.2. O lúdico como construção sócio-cultural 

Conforme discutimos, definir a brincadeira e o lúdico não é tarefa 

simples. Contextualizar as possíveis definições, do ponto de vista sócio-cultural, ajuda-

nos a minimizar essa dificuldade. O que é considerado, no século XXI, como 

brincadeira e seu significado para a ciência, a educação e o des1envolvimento infantil, é 

bem diferente do que era considerado no século XIX. Portanto, a questão do lúdico deve 

ser analisada sob a perspectiva sócio-cultural como o foi a questão da infância. 

Brougère (1995) aponta-nos que antigamente17 a brincadeira era 

considerada, na maioria das vezes, como fútil, servindo apenas como recreação e 

opondo-se ao trabalho. Esse autor coloca que foi a partir de Rousseau que começou a se 

modificar essa noção. No capítulo 1, vimos que este último autor considera a natureza 

da criança como boa. A brincadeira, por ser uma atividade espontânea da criança, pode, 

então, ser também considerada boa. 

  Segundo Brougère (1995), duas tentativas de valorização da brincadeira 

ocorreram, após o Racionalismo das Luzes, no período do Romantismo: 1) Fröebel 

introduz, nos chamados “Jardins de infância”, a brincadeira como  suporte  pedagógico; 

2) No início do século XX, psicólogos (Claparède, Stanley Hall, por exemplo) tentaram 

fundamentar cientificamente o valor da brincadeira. 

Podemos perceber a transformação da concepção de brincadeira e afirmar 

que ela está inserida, também, num contexto sócio-histórico-cultural, não sendo, como 

afirma Rousseau, atividade natural e espontânea da criança. Um argumento que pode 

sustentar essa afirmação é a fala de Brougère (1995) que diz: a “brincadeira pressupõe 

17 O autor não especifica o que entende por “antigamente”. No entanto, o próprio autor remete ao início 
do século XIX, a mudança de perspectiva sobre a concepção de criança e, conseqüentemente, da 
brincadeira, o que nos faz pensar que essas idéias vigoram antes desse período. 



uma aprendizagem social”, pois a criança é iniciada na brincadeira por pessoas que 

cuidam dela e não por iniciativa própria (p.98). Aos poucos, as crianças inserem-se 

nesse universo. Essa inserção torna-se  possível por participarem de um mesmo código 

cultural e de significação, ou seja, pressupõe uma comunicação e uma interpretação. 

Essa interpretação “supõe um contexto cultural subjacente ligado à linguagem18, que 

permite dar sentido às atividades” (Brougère, 1998, p. 21). 

  Podemos perceber a influência da cultura geral na cultura lúdica das 

crianças através das cantigas de roda, canções de ninar e lendas, por exemplo. Na época 

da colonização do Brasil, através da convivência entre índios, negros e brancos 

europeus, houve trocas e imposições de cultura, disseminando e modificando 

brincadeiras, como a cantiga de roda “Ciranda, cirandinha”19 de origem portuguesa. 

(Altman, 2002)  

Sendo assim, o lúdico, entendido como o espaço que engloba a 

brincadeira, o brinquedo e o jogo, conforme definimos, é produto e produtor da cultura. 

Consoante já dissemos, a criança aprende a brincar e, para tanto, ela precisa conhecer e 

se apropriar do universo simbólico particular, para que, posteriormente, esses 

conhecimentos possam extrapolar o universo lúdico e serem utilizados em outros 

campos (Brougère, 1998). Nesta perspectiva, Huizinga (1996) concebe o jogo enquanto 

fenômeno cultural que é guardado na memória, transmitido através das pessoas e 

tornando-se tradição, como as brincadeiras de roda das crianças em Novos Alagados 

18 Brougère (1998) atribui à linguagem um lugar de destaque na brincadeira. Sendo esta significada 
através da linguagem, o que nos remete à discussão do círculo de Bakhtin, presente no livro Marxismo e 
filosofia da linguagem (2002). A discussão sobre a importância da linguagem será realizada no capítulo 6, 
deste trabalho.

19 As crianças formam uma roda de mãos dadas e girando, cantam: Ciranda, cirandinha/ Vamos todos 
cirandar/ Vamos dar a meia-volta/ Volta e meia vamos dar/ O anel que tu me deste/ Era vidro e se 
quebrou/ O amor que tu me tinhas/ era pouco e se acabou.



(uma favela em Salvador/BA) que são transmitidas oralmente de geração em geração. 

São exemplos dessas brincadeiras (Santos, 2003): 

1) As crianças, de mãos dadas, rodam cantando a música e fazendo o 

gesto que ela pede: Fui na Espanha, buscar o meu chapéu/ Azul e branco da cor 

daquele céu/ Olha palma, palma, palma/ Olha o pé, pé, pé/ Olha a roda, roda, roda/ 

caranguejo peixe é/ Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é/ Caranguejo só é peixe 

na vazante da maré/ Samba crioula que veio da Bahia/ Pega essa criança e joga na 

bacia/ A bacia é de ouro, areada com sabão/ E depois de areada, enxugada com 

roupão/ O roupão é de seda, camisinha de filó/ Cada um pega o seu par/ E a benção, 

vovó!... a benção, vovó!...;

2) As crianças, de mãos dadas, rodam cantando a música: O circo pegou 

fogo e o palhaço deu sinal/ Acuda, acuda, acuda, a bandeira nacional/ Brasil, dois mil, 

quem se mexeu saiu.... Quando termina a música todos devem ficar parados, quem se 

mexer primeiro, sai da brincadeira; 

3) As crianças, de mãos dadas, rodam cantando a música: Atirei o pau no 

gato, to, to/ Mas o gato, to, to, não morreu, réu, réu/ Dona Chica, ca, ca, admirou-se, 

se, se/ Do berrô, do berro/ Que o gato deu/ Miau!. No final da música abaixam-se 

imitando o miado do gato. 

  É neste sentido que Brougère (1998) fala numa cultura lúdica, entendida 

como um conjunto de procedimentos (regras e significações) que permitem tornar o 

jogo20 possível. A cultura lúdica é construída a partir das interações sociais, ou seja, 

através das intersubjetividades, que estão permeadas e, também, das restrições e 

oposições ao brincar, muitas vezes, impostas pelos adultos. Segundo Brougère (1998) 

“dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de referências que permitem 

20 O termo jogo, referido por Brougère (1998), para nós tem o significado de lúdico. 



interpretar como jogo atividades que poderiam não ser vista como tais por outras 

pessoas” (p.24). Essa cultura lúdica nos mostra a cultura daquela sociedade e daquela 

criança; assim ela toma conta de elementos da cultura (no sentido de produção de 

valores de uma sociedade) na qual está inserida para significar a brincadeira e o jogo. O 

brinquedo é um elemento importante, que vem adquirindo conotações diferenciadas ao 

longo do tempo, nesse processo de significação. 

Para Brougère (1998), a produção da cultura lúdica acontece a partir do 

acúmulo21 de experiências lúdicas, desde o nascimento, que vão se dando através das 

competências das crianças, sejam elas biológicas ou psicológicas. Nesse sentido, brincar 

de esconde-esconde só será possível se a criança conseguir andar e correr, por exemplo. 

Como já foi apontado, a cultura lúdica está inserida dentro de uma cultura geral, que a 

influencia de várias formas, tais como o ambiente e as condições materiais. Assim, 

Brougère (1998) cita: “as proibições dos pais, dos mestres, o espaço colocado à 

disposição da escola, na cidade, em casa vão pesar sobre a experiência lúdica” (p.27-

28).

No entendimento da cultura lúdica, a brincadeira também é uma forma de 

interação criança/adulto. Altman (2002) nos traz como exemplo a cultura indígena, em 

que os meninos acompanham os seus pais na pesca e as meninas as suas mães nas 

plantações, no cozer mandioca, no carregar o irmão nas costas, na tipóia e depois, 

brincando, imitam seus gestos e atitudes, preparando-se para a vida adulta. É nessa 

interação que os pais construíam brinquedos para seus filhos e suas filhas com os 

elementos da natureza (sementes, casca de árvore, barro): eram bonecas (de acordo com 

o ideal de beleza de sua cultura) e animais. 

21 O termo “acúmulo” aqui utilizado não está relacionado à passividade da criança a aprender uma 
brincadeira, mas à capacidade que ela tem de interagir, dar significação em resposta à reação do outro, 
produzindo novas significações. 



Anteriormente, ressaltamos a importância do brinquedo na brincadeira e 

no jogo. Porém os brinquedos não foram construídos ou não tinham a intenção de serem 

objetos lúdicos. Por exemplo, os índios entregavam à criança um chocalho para segurar 

com a intenção de protegê-la contra os maus espíritos e não para diverti-la (Altman, 

2002). Posteriormente, as crianças transformam esses objetos em brinquedos. Esse fato 

está bem expresso nas palavras de Benjamim (1984): 

E embora resta à criança uma certa liberdade em aceitar ou 
recusar as coisas, muitos dos mais antigos brinquedos 
(bola, arco, roda de penas, papagaio) terão sido de certa 
forma impostos à criança como objetos de culto, os quais 
só mais tarde, graças à força da imaginação da criança, 
transformaram-se em brinquedos. (p.72)  

Os brinquedos industrializados ou produzidos em larga escala, segundo 

Benjamim (1984), nasceram em oficinas de entalhadores de madeira e fundidores de 

estanho. Antes do século XIX, eles eram construídos em várias fábricas. À cada fábrica 

cabia uma função no processo de fabricação, segundo as normas das Corporações; 

porém, essa divisão encarecia o brinquedo. Também não existia um lugar específico 

para a venda dos brinquedos. Com a Reforma da Igreja, os artistas passaram a produzir 

suas obras em miniaturas para a decoração das casas, substitutas de suas grandiosas 

obras, que mais tarde ficaram fazendo parte do universo lúdico das crianças.  

Na segunda metade do século XIX houve uma decadência dessas formas 

de miniatura para a produção de brinquedos maiores, o que ocasionou, nos brinquedos, 

a perda da minuciosidade e da delicadeza. A partir de então, os brinquedos começam a 

ser industrializados e produzidos em larga escala. Hoje, os brinquedos industrializados 

estão presentes em número bastante superior ao dos brinquedos artesanais. Mesmo 

assim, ainda estão presentes em várias regiões do Brasil. De acordo com as palavras de 

Magalhães, Bichara e Pontes (2003): 



... a produção de brinquedos artesanais ainda se mantém 
em várias regiões  do Brasil, refletindo de forma mais 
direta o modo de vida e a cultura regional, e sendo 
adquiridos por aqueles de menor poder aquisitivo. Esses 
brinquedos foram preservados pelos tempos e se fazem 
presentes ainda hoje numa sociedade dominada pela 
tecnologia, constituindo, assim, uma forma de expressão 
regional. (p.66) 

Assim, podemos entender o brinquedo de duas formas (Brougère, 1995): 

uma em relação à brincadeira, que é aquilo que lhe dá suporte, seja ele manufaturado, 

industrializado, criado pela própria criança ou uma sucata a que só é dado sentido por 

aquele que brinca e enquanto a brincadeira dura; e a outra é ele ser entendido como um 

objeto artesanal ou industrializado, reconhecido como tal, sendo ou não utilizado na 

brincadeira. Essa última forma de entendimento é dada pela “ ‘mídia’ que transmite à 

criança certos conteúdos simbólicos, imagem e representações produzidas pela 

sociedade que a cerca.” (Brougère, 1995, p. 63). 

A conceitualização de brinquedo, brincadeira, jogo e lúdico vêm se 

delineando no decorrer da história e em cada cultura, fazendo o brincar ser visto com 

diferentes formas de valorização. As mudanças em relação à brincadeira ocorreram não 

só na literatura científica, mas também no que se refere às leis. 

No início do capítulo citamos a CDC e o ECA como instrumentos (leis) 

que colocam o brincar enquanto direito da criança que deve ser assegurado por todos. 

Na área de educação, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Infantil, nº 9.394, 

promulgada em 1996, também tem o mesmo posicionamento em relação ao brincar. 

Suas orientações pedagógicas consideram as especificidades afetivas, emocionais, 

sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos. As experiências e os serviços 

oferecidos devem estar baseados em alguns princípios e, dentre eles, está o direito das 



crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil. 

  Dentro do item “Educar e Aprendizagem”, da referida lei existe um 

subitem – o brincar – em que essa atividade é considerada como uma linguagem infantil 

que ocorre no plano da imaginação. Para a criança poder imaginar é preciso ter o 

domínio da linguagem simbólica (apropriar-se de elementos da realidade e atribuir-lhes 

novos significados, p.17). A brincadeira consiste na capacidade das crianças criarem e 

recriarem, em algumas circunstâncias, dando valores e significados diferentes da 

realidade.

  Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (Brasil/ 

Ministério da Educação, 1998a) a brincadeira tem como função favorecer a auto-estima, 

possibilitar o desenvolvimento da linguagem oral e gestual, ajudar a elaborar as 

emoções, sentimentos e a construir regras sociais. Enquanto as crianças brincam, 

assumem papéis com suas ações e características específicas, as quais ajudam a 

estabelecer vínculos, relações e generalizações para outras situações e internalização de 

modelos e valores dos adultos. Além disso, a brincadeira possibilita o desenvolvimento 

da identidade e da autonomia. Por exemplo, quando as crianças, no faz-de-conta, 

brincam de se vestir, calçar sapatos e amarrá-los, estão instigando sua própria 

autonomia, assim como entrando em contato com outras formas de pensar e agir. 

Ao perceberem as diferentes formas de pensar e de agir, podem comparar 

aquilo que é seu e aquilo que é do outro, tendo a possibilidade de incluir essas 

semelhanças e diferenças na construção de sua personalidade. 

  O brincar de faz-de-conta requer imaginação, criatividade, representação 

e repetição. O sempre “de novo” da mesma brincadeira favorece o hábito das atividades 

diárias (comer, vestir, tomar banho etc), como aponta Benjamin (1984): “Todo hábito 



entra na vida como brincadeira, e mesmo em suas formas mais enrijecidas sobrevive um 

restinho de jogo até o final” (p.75). A repetição também ajuda a internalizar as 

dualidades: bom/mau, leve/pesado, muito/pouco, triste/alegre. 

  Na mesma época em que foi elaborado o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil/ Ministério da 

Educação, 1998b) entraram em vigor. Esses Parâmetros são referenciais para a 

educação brasileira e podem ser utilizados em diferentes ações educacionais, tanto para 

o ensino fundamental quanto para o ensino médio. 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (Brasil/ Ministério da 

Educação, 1998b) estão divididos em dez volumes: 1) Introdução aos PCN’s; 2) Língua 

Portuguesa, 3) Matemática; 4) Ciências Naturais; 5) História e Geografia; 6) Arte; 7) 

Educação Física; 8) Apresentação dos Temas Transversais e Ética; 9) Meio Ambiente e 

Saúde e 10) Pluralidade Cultural e Orientação Cultural. O volume analisado foi a 

Introdução aos PCN’s, referente às quatro séries iniciais, pois estas estão destinadas a 

alunos compreendidos numa faixa etária considerada criança pelo ECA. Esse volume 

refere-se à: 

1. Proposta dos PCN’s em face da situação do ensino fundamental (número de alunos e 

de estabelecimentos, promoção, repetência e evasão, desempenho, e professores); 

2. Princípios e fundamentos dos PCN’s (Natureza e função PCN’s , Fundamentos dos 

PCN’s: tradição pedagógica, escola e constituição da cidadania, escola – uma 

construção coletiva e permanente, aprender e ensinar, construir e interagir); 

3. Organização dos PCN’s (A organização da escolaridade em ciclos, a organização do 

conhecimento escolar – áreas e temas transversais); 

4. Objetivos; 

5. Conteúdos; 



6.  Avaliação (orientações para avaliação, critérios de avaliação, decisões associadas 

aos resultados da avaliação, as avaliações oficiais: boletim e diplomas); 

7. Orientações didáticas (autonomia, diversidade, interação e cooperação, 

disponibilidade para a aprendizagem, organização do tempo, organização do espaço, 

seleção do material e considerações finais). 

Em nenhuma parte da Introdução dos PCN’s há referências ao brincar 

que, como já foi visto pela Declaração Universal dos Direitos da Criança e o ECA, é um 

direito de toda e qualquer criança (lembrando que criança é assim considerada até os 12 

anos incompletos – ECA). Dessa forma, nos dá a impressão que o brincar encerra-se na 

educação infantil. Quando a criança passa para o ensino fundamental, é como se não 

houvesse mais espaço para a brincadeira.

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (Brasil/ 

Ministério da Educação,1998a) aponta que o brincar é importante para o 

estabelecimento da autonomia, proporciona interação e cooperação, temas também 

abordados nos PCN’s (orientações didáticas). Ambos partem do mesmo referencial 

teórico: psicologia genética e a teoria sóciointeracionista; porém, os PCN’s não 

concebem, ou pelo menos não expõem, a importância da brincadeira na aprendizagem e 

na faixa etária de crianças a que eles se destinam. 

  A compreensão que o Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil (Brasil/ Ministério da Educação, 1998a) tem de brincadeira está baseada em 

teorias psicológicas. Neste trabalho nos deteremos na perspectiva sócio-histórica 

representada, neste contexto, por Vygotsky (1984a) e Leontiev (2001), que consideram 



que o sujeito se constitui num contexto sócio-histórico-cultural, assim como a 

construção do conceito de infância22.

2.3. A importância do lúdico na psicologia sócio-cultural 

Segundo essa perspectiva, a brincadeira é vista como uma atividade 

essencial ao desenvolvimento infantil, considerando-a a principal, tendo em vista que 

ela prepara o caminho de transição de um estágio de desenvolvimento para outro (pré-

escolar/escolar) e que, através dela, ocorrem as mais importantes mudanças no 

desenvolvimento psíquico. Wallon (citado por Dantas, 1992) enfatiza a imitação como 

um elemento propulsor na passagem do sensório-motor ao mental. Assim, a imagem do 

objeto passa para a postura (o corporal) para que só depois se transforme em imagem 

mental.  

Considerando que o brinquedo traz importantes contribuições para o 

desenvolvimento da criança, nas palavras de Vygotsky (1984a), estão sintetizadas essas 

contribuições:

O brinquedo fornece ampla estrutura básica para 
mudanças das necessidades e da consciência. A ação na 
esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação 
das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida 
real e motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, 
que se constitui, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se, 
essencialmente, através da atividade de brinquedo. 
Somente neste sentido o brinquedo pode ser considerado  

22 Existem outras teorias que enfocam o lúdico. Diversos teóricos como, por exemplo, Winnicott (1975). 
Piaget (1978a), Wallon (1975), Bruner (1986), Elkonin (1998) trabalham, também, com concepções sobre 
o lúdico; neste trabalho, ênfase será dada aos estudos de Vygotsky (1984a) e Leontiev (2001). Os demais 
autores aos quais recorreremos serão menos enfatizados, embora importantes no diálogo dessas questões. 



uma atividade condutora que determina o 
desenvolvimento da criança. (p.117) 

Leontiev (2001) sinaliza que, antes da criança passar para o período pré-

escolar, a brincadeira é um processo secundário e a atividade-fim é a principal. Só 

depois, no estágio pré-escolar, é que a brincadeira torna-se atividade dominante, pois é a 

partir de então que o mundo da criança começa a se expandir. Nesta expansão, os 

objetos do ambiente, os objetos que a criança interage e os objetos que os adultos 

operam começam a fazer parte do universo da criança. Dessa forma, a criança age sobre 

o mundo, toma consciência dele através da ação e ela tenta agir como um adulto. Porém, 

a criança não é capaz de operar os objetos que pertencem aos adultos por, ainda, não 

possuir capacidade física para tal ação. 

  Assim, a criança em idade pré-escolar possui desejos que não são 

passíveis de serem realizados; mesmo assim, permanece a tendência de realização 

imediata. Desse modo, a solução encontrada por ela é envolver-se num mundo 

imaginário e ilusório chamado brinquedo, conforme aponta Vygotsky (1984a), uma vez 

que há um tipo de substituição: a criança opera com o objeto que é acessível a ela no 

lugar do objeto do adulto (Leontiev, 2001). Por exemplo, a criança quer dirigir uma 

motocicleta (objeto do adulto), mas não pode fazer, então ela sobe numa árvore (objeto 

acessível à criança) e assume atividades como se estivesse dirigindo. (Esse exemplo 

será retomado no capítulo 6). 

Quando falamos que embora haja uma substituição de objeto, o que é 

importante na brincadeira é o seu processo e não o resultado, conforme coloca-nos 

Benjamim (1984) que, na época do naturalismo, acreditava-se que o “conteúdo 

imaginário do brinquedo determinava a brincadeira, quando, na verdade dava-se ao 

contrário” (p.69), ou seja, a ação no brinquedo se dá a partir das idéias e não dos objetos 



em si, visão também compartilhada por Vygotsky (1984a) e Leontiev (2001). Por 

exemplo, uma criança está brincando de enfermeira e uma peça de dominó (que serve 

para jogar), neste contexto, serve como uma pedra de gelo para colocar na cabeça do 

paciente.

E, como conseqüência da motivação da brincadeira não estar no objeto, 

Benjamim (1984), ressalta que “quanto mais atraentes (no sentido corrente) forem os 

brinquedos, mais distantes estarão do seu valor de ‘instrumentos’ do brincar; quanto 

ilimitadamente a imitação anuncia-se neles, tanto mais desviam-se da brincadeira viva” 

(p.70). Acreditamos que seja porque os brinquedos industrializados empobrecem a 

capacidade de simbolizar e representar, já que, na maioria das vezes, estes fazem todas 

as ações pelas crianças. Assim, podemos, com isso, refletir sobre o porquê das crianças 

não conseguirem brincar durante muito tempo com os brinquedos altamente 

industrializados. Quando Leontiev (2001) está falando que nem todo objeto pode 

representar qualquer objeto na brincadeira e introduz na discussão os objetos de largo 

alcance (como uma vara) e os especializados, ele coloca bem a que servem estes 

últimos: 

Entre eles [os especializados] podemos distinguir os que 
não possuem funções fixas e os que as possuem, como por 
exemplo, um brinquedo representando um acrobata 
balançando-se em uma barra horizontal. Este é um 
pseudobrinquedo. Uma criança observa-o com prazer por 
algum tempo e, em seguida, o põe de lado. Em outro caso, 
mais satisfatório, a criança começa a cogitar como separar 
o acrobata da barra e põe-se a agir com ele como um 
verdadeiro brinquedo. (Leontiev, 2001, p. 131-2) 

O conteúdo imaginário da brincadeira é aquele que está baseado em 

regras, mesmo que sejam regras de comportamento; o que, no dia-a-dia, passa 

desapercebido pela criança, no brinquedo torna-se foco. Observa-se, freqüentemente, 



em brincadeiras de crianças, questões recorrentes ligadas a assuntos familiares, nas 

quais estão presentes a estrutura familiar e a de papéis (pai, mãe, filhos etc). Nessas 

brincadeiras, as crianças “copiam” e criam regras de conduta, vivenciadas na realidade. 

Essa significação (“copiar” e criar) é dada por uma atividade generalizada23 (Leontiev, 

2001). Por exemplo, duas meninas estão brincando de “casinha” e definem que uma vai 

ser a mãe e a outra, o pai. No meio da brincadeira, elas resolvem que vão se arrumar 

para pegar o filho na escola (existem várias peças de roupas para brincarem), o “pai” 

pega uma saia e um batom para arrumar-se. No entanto, a outra criança percebe e 

reclama que ela não pode vestir saia porque “pai”/homem tem que vestir uma calça e 

não pode usar batom.  

É nesta  dialética entre a busca de prazer (desejo) e a regra que Vygotsky 

(1984a) aponta que é necessário subordinar-se a uma regra para obter prazer, o que, 

conseqüentemente, tornará dela um desejo. Assim, tomando o exemplo citado 

anteriormente, o desejo de ser pai teria que subordinar-se à regra de não vestir saia e não 

passar batom, criando uma nova forma de desejo. Esse autor, na seguinte afirmação, 

sintetiza esse pensamento: 

Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” 
fictício, o seu papel no jogo e suas regras. As maiores 
aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 
ação real e moralidade. (p.114) 

Leontiev (2001) acrescenta que “a própria ação está inteiramente de 

acordo com a situação real” (p. 126), ou seja, a ação da criança corresponde ao objeto 

da brincadeira, sendo que as condições podem ser modificadas, mas o conteúdo e a 

seqüência condizem com a realidade. Uma criança que está brincando de “casinha” 

23 A atividade generalizada, segundo Leontiev (2001), dá-se quando a criança pega um traço de um 
médico e o que ela conhece dele se estende para todos os médicos. Dessa forma, ela não reproduz um 
médico, mas as ações que ele desempenha, uma opção generalizada. 



pode pegar garrafas ou pedras para dizer que está cozinhando, e vai seguir a ordem: 

preparar os alimentos, colocar no prato e comer, mas não poderia comer para depois 

prepará-los. Outro aspecto importante é o fato da criança operar sobre o objeto de 

acordo com suas características e não com o que ela quer que o objeto seja. Por 

exemplo, uma caixa é utilizada como o carro, os movimentos da criança se adequam à 

caixa e não ao de um carro. 

Vygotsky (1984a) e Leontiev (2001) concordam que significados e 

sentidos vão sendo construídos no decorrer da brincadeira. Muitas vezes, as crianças 

retêm o significado do objeto (suas propriedades e os modos de uso compartilhados por 

todos), mas dão um outro sentido ou vários sentidos durante a brincadeira. 

É através do brinquedo que a criança aprende a agir cognitivamente. A 

criança, até mais ou menos dois anos de idade, não consegue simbolizar e depende dos 

incentivos fornecidos pelo brinquedo (objeto), não conseguindo separar o significado da 

ação, da percepção do objeto. Já na criança na idade pré-escolar começa a existir uma 

separação entre significado e percepção imediata do objeto e a ação surge a partir da 

situação e não do objeto em si. Isto será melhor explicado no exemplo a seguir. 

Antes dos dois anos, a criança não consegue brincar de filha se não tiver 

uma boneca que tenha características de bebê (incentivos fornecidos pela boneca), pois 

está presa a essas características e não no brincar de filha. Após essa idade (lembrando 

que essa transição é um processo), ela já consegue brincar com um pedaço de madeira, 

dizendo que é uma boneca. Ela consegue brincar de filha na ausência de um objeto que 

lhe dê indicativos de humano. Assim, o que prevalece é a situação (o brincar de filha) e 

não o objeto em si (o pedaço de madeira). 

O brinquedo proporcionará às crianças a livre  substituição (capacidade 

de substituir um objeto pelo outro, o que na brincadeira, independente da função real), 



possibilitando-lhe atingir uma definição funcional de conceitos e objetos, desenvolver o 

pensamento abstrato, além de aprender regras, valores e modelos dos adultos. 

Wallon (1978, citado por Piaget, 1978b) nos coloca, ainda, a importância 

da imitação diferida ou simbólica como elemento propiciador na formação da 

representação, considerando-a como “um processo que assegura a transição da 

inteligência sensório-motora e a representação figurada24” (p.169). Assim, Wallon 

(1986a) diz que a criança coloca a sua imagem nas coisas e só mais tarde ela pega para 

“realizá-la em si própria”, usando seus gestos, seus movimentos e seu próprio corpo, ou 

seja:

Ela brinca servindo-se de qualquer objeto: faz de um 
pedaço de pau entre as pernas um cavalo e, com um 
chapéu de papel sobre a cabeça, brinca de soldado. Faz de 
conta que é locomotiva, por meio de gestos mecânicos 
com os braços e as pernas e de respirações sonoras e 
ritmadas. Dessa forma, a imitação seria a conseqüência de 
uma imagem subjetiva que teria feito um desvio pela coisa 
imitada e que dela retirou seus elementos plásticos. 
(Wallon, 1986a, p. 93) 

A imitação a que se refere Wallon (1986a) não é ainda a representação 

fiel do objeto, mas uma imagem semelhante em que reúne gestos e características de 

acordo com a necessidade da criança. Dessa forma, cada imitação que a criança faz está 

relacionada a uma necessidade dela, em um determinado momento, portanto a imitação 

é única. Ainda na tentativa de se auto-afirmar, período em que ocorre a “crise da 

personalidade” por volta dos três anos, ela se interessa por outras pessoas como tais e a 

forma de demonstrar o seu interesse é imitando-as naquilo que conhecem de melhor. 

Dessa forma, podemos perceber que é a partir do outro que a criança começa a ter 

consciência de si. De acordo com as palavras de Wallon (1986b): 

24 Segundo Wallon (1978, citado por Piaget, 1978b) a representação figurada diz respeito ao fornecimento 
de uma imagem semelhante às realidades representadas, sendo configurações. 



As pessoas do meio nada mais são, em suma, do que 
ocasiões ou motivos para o sujeito exprimir-se e realizar-
se. Mas, se ele pode dar-lhes vida e consistência fora de si, 
é porque realizou, em si, a distinção do seu eu e do que lhe 
é complemento indispensável: este estranho essencial que 
é o outro. (p.164) 

Além da capacidade simbólica estar ligada à representação, não podemos 

esquecer que as propriedades dos objetos têm significados: um pedaço de madeira pode 

ser um cavalo de pau porque a criança pode “montar”, mas uma folha já não daria para 

desempenhar a mesma função, conforme apontamos. 

Um outro aspecto importante com relação ao brinquedo é que ele permite 

criar uma Zona de Desenvolvimento Proximal25 (ZDP) em que a criança vai além do 

comportamento habitual da sua idade. Por exemplo, quando veste-se de mãe e vai 

cuidar de seu filho. 

Leontiev (2001) aponta que em cada estágio de desenvolvimento, a 

brincadeira tem algo que é específico. No período pré-escolar, há predomínio da 

situação imaginária e do papel expresso nos jogos de enredo (de papéis) que compõem 

o universo das brincadeiras pré-escolares; porém, a regra lhes fica latente. Esses jogos 

de enredo vão evoluindo, tornando-se jogos de regra, como “esconde-esconde”; neste, a 

situação imaginária e o papel tornam-se latentes e a regra explícita. Essa evolução se dá 

porque a criança começa a incluir as relações humanas no dominar o mundo objetivo e 

a também subordinar-se a regras. Nas palavras de Leontiev (2001): 

Um traço marcante dos jogos, com uma situação 
imaginária desenvolvida e relações sociais, é precisamente 
o de que surge neles um processo de subordinação às 
regras da ação, processo este que surge das relações 
estabelecidas entre os participantes do jogo. (p.136) 

25 Conceito criado por Vygotsky (1984b) que significa a distância entre o desenvolvimento real (aquilo 
que a criança consegue fazer sozinha) e o desenvolvimento potencial (aquilo que a criança já consegue 
fazer com a ajuda do outro – adulto ou criança num nível mais elevado) 



Dessa forma, com os jogos de regra, cada vez mais vai se desenvolvendo 

a consciência e a diferenciação do objetivo da brincadeira. Mesmo assim, o processo 

continua sendo o elemento principal; no entanto, entre ele e a criança, existe o objetivo. 

Esse tipo de jogo também tem sua contribuição no desenvolvimento integral da criança, 

uma vez que traços de sua personalidade são desenvolvidos durante os jogos. Ela tenta 

subordina-se à regra por um propósito; assim surgem os “jogos com regras e objetivos 

próprios”. Através destes, também inicia-se, a auto-avaliação de suas habilidades e 

progressos, comparando-a com os outros, além de introduzir o elemento moral.

As teorias psicológicas demonstram as contribuições proporcionadas pela 

brincadeira e o ECA a concebe como um direito essencial à vida da criança. Embora 

isto seja fato, nem todas podem desfrutar desse direito que é o brincar; as crianças em 

situação de trabalho são exemplos disso, uma vez que têm restrições impostas pelo 

tempo ocupado nas atividades de trabalho. Poucos estudos têm abordado esse direito no 

contexto do trabalho infantil. Dentre esses citamos Fonseca (1999); Marques (2001); 

Martins (1993); Maurício Silva (2003) que apontam o tempo destinado à vivência da 

brincadeira e da escola sendo ocupado pelo trabalho. Sobre este aspecto, discutiremos 

melhor no capítulo 4, uma vez que precisamos discutir o conceito de trabalho infantil e 

suas implicações e entender melhor como este se configura no Brasil. Esse será o 

objetivo do capítulo 3. 



Capítulo 3 

Trabalho infantil 

Ao longo do capítulo 1 apresentamos uma discussão acerca da infância e, 

no interior dessa, abordamos a infância no século XX, em que falamos, também, das 

crianças que têm seus direitos violados, como é o caso das crianças em situação de 

trabalho. Para falarmos sobre a infância dessas crianças e a presença do lúdico em seu 

cotidiano, faz-se necessário aprofundarmos questões referentes ao trabalho infantil. É 

esse o propósito do presente capítulo. 

A questão das crianças trabalhadoras, até pouco tempo, não era assunto 

de grande interesse no plano internacional e tampouco no nacional. Existiam poucas 

instituições preocupadas com essa questão até meados dos anos 80. Uma das primeiras 

instituições internacionais a se mobilizar com essa questão foi a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e as Convenções dessa mesma instituição – os 

primeiros instrumentos para se discutir sobre o trabalho infantil e buscar alternativas 

para eliminá-lo.  

Nos anos 90, a OIT implementou um programa mundial – Programa 

Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) –, em que, inicialmente, 

tinha-se disponibilizado 10 milhões de marcos alemães por ano para enfrentar essa 

realidade, primeiramente, em seis países membros da OIT. E o Brasil foi um desses 

países “devido às particularidades do processo vivido no país que compunham um 



cenário de subdesenvolvimento e insustentabilidade”. (OIT, 2003, p. 37). O IPEC, 

ainda, é importante instrumento no combate ao trabalho infantil, como veremos mais 

adiante.

Além do trabalho realizado pela OIT através do IPEC, a adoção da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança por diversos países e o envolvimento 

das organizações não-governamentais (ONG’s) fizeram com que houvesse um 

considerável desenvolvimento, nas últimas décadas, da luta contra o trabalho infantil, 

refletindo sobre as concepções, atitudes, bem como o número e o alcance de atores 

envolvidos na causa das crianças trabalhadoras, por todo o mundo.  

É importante ressaltar que por trabalho infantil não se entende qualquer 

atividade desenvolvida pelas crianças, como as atividades domésticas em conjunto com 

a família etc. Ao contrário, o sentido aqui atribuído encontra-se diretamente relacionado 

com a inserção (ou a liberação dos adultos para elas) em atividades produtivas, 

geradoras de valor e de exploração26 (Campos e Francischini, 2002). Diante desse 

entendimento utilizaremos, daqui por diante, o termo trabalho infantil produtivo ou 

trabalho infantil, com o mesmo entendimento.  Essa mesma concepção é também 

apresentada por Maurício Silva (2003) quando nos chama a atenção para a necessidade 

de reformulação na expressão trabalho infantil, no sentido de que ela seja entendida 

como trabalho infantil remunerado, realizado sob condições penosas para crianças.  

26 Segundo Marx (1996), “o valor de qualquer mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 
materializado em seu valor-de-uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário a sua produção” (p. 
211). Dessa forma, Campos (2001) coloca que a condição para a efetivação do valor é que o produto seja 
mercadoria, tenha um valor de troca, e, assim, entra o dinheiro como uma mercadoria equivalente. 
Quando o comprador do produto se apropria de toda a produção do trabalhador para vender no comércio 
com um acréscimo (excedednte), efetiva a mais-valia e o dinheiro transforma-se em capital. Campos 
(2001), observa, ainda, que o preço que o capitalista paga ao trabalhador, “por sua força de trabalho está 
pressuposto que este tem que trabalhar para aquele um certo tempo, a jornada de trabalho, não 
importando o quanto produza” (p.45). Assim, se há uma extrapolação na jornada de trabalho, 
transgredindo o seu tempo legal, caracterizando a mais-valia absoluta, nós temos a exploração do 
trabalho, que ocorre na busca de cada vez mais lucro.



O significado que estamos atribuindo ao trabalho infantil é respaldado na 

Convenção 138 da OIT, artigo 5, parágrafo 3, que inclui a remuneração como um fator 

importante na diferenciação de tipos de trabalho. 

As disposições desta Convenção serão aplicáveis, no 
mínimo, a: mineração e pedreira; indústria manufatureira; 
construção; eletricidade, água e gás; serviços sanitários; 
transporte, armazenamento e comunicações; plantações e 
outros empreendimentos agrícolas de fins comerciais, 
excluindo, porém, propriedades familiares e de pequeno 
porte que produzam para o consumo local e não 
empreguem regularmente mão-de-obra remunerada. (s/ p.) 
(grifo nosso) 

O trabalho infantil é uma questão presente há muito tempo no Brasil. 

Temos indícios de sua ocorrência desde a época da Colônia e do Império, com as 

crianças indígenas e escravas (Rizzini, 2002), conforme citamos no capítulo anterior. 

Com a extinção da escravatura iniciou-se, segundo Rizzini (1993, p.31): “um processo 

de organização racional de um mercado assalariado, condição básica para que as 

relações capitalistas pudessem dominar plenamente a economia brasileira” – a 

industrialização –, e a mão-de-obra para este mercado de trabalho constitui-se pela 

população pobre, inclusive mulheres e crianças. Assim, o número de crianças e 

adolescentes no trabalho das indústrias e na agricultura se multiplicou, uma vez que a 

experiência anterior demonstrou ser a criança uma mão-de-obra mais barata, mais dócil 

e mais adaptável, além dos industriais alegarem que o trabalho seria um impeditivo para 

a vagabundagem e a criminalidade, como aponta Rizzini (2002).  

A industrialização no Brasil, iniciada pela nascente burguesia, tentava dar 

à economia desse país características semelhantes à da Inglaterra durante a Revolução 

Industrial, inclusive suas implicações, o que levou milhares de crianças a trabalharem 

em condições similares de trabalho às crianças da Inglaterra (OIT, 2003): essas crianças 



e adolescentes trabalhavam em condições insalubres, numa jornada de trabalho de, pelo 

menos, 12 horas/diárias, sob disciplina rígida, sem possibilidade de educação e 

recreação. Além disso, estavam vulneráveis a doenças como a tuberculose. Segundo 

Rizzini (2002), as possíveis  crianças trabalhadoras eram recrutadas nos asilos de 

caridade, posteriormente transformados em institutos, escolas profissionais e patronatos 

agrícolas. Dessa forma, essas instituições preparavam-nas para se tornarem mão-de-obra 

da indústria  e da agricultura. 

Do período acima citado para o século XXI, ainda continuam crianças 

trabalhando. Em 1998, a OIT apontou uma estimativa de 250 milhões de crianças 

trabalhando no mundo27, sendo que 95% dessa população estavam em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (Cipola, 2001). No Brasil, o número 

aproximado é de 7,7 milhões, segundo Cipola (2001), sendo a Região Nordeste como a 

de grande concentração de crianças e adolescentes trabalhando na zona rural, tendo 

como atividades principais: lavouras de cana-de-açúcar, algodão, sisal, fumo, na 

citricultura e horticultura e no beneficiamento do coco; existem outras atividades que 

não estão ligadas diretamente à zona rural: as madeireiras, fábricas de móveis, 

garimpos, pesca, carvoarias, salinas, pedreiras, tecelagens, cerâmicas e casas de farinha. 

Estudos realizados pela OIT e pelas instituições colaboradoras no Brasil 

indicam que um dos fatores que “justificam” a presença do trabalho infantil no país é a 

cultura, pois existe um sistema de valores e tradições, que fez o trabalho ganhar um 

valor inquestionável e, em relação ao pobre, como elemento educativo, formador e 

reabilitador (Rizzini, Rizzini e Holanda, 1996). Outros fatores seriam a pobreza e as 

27 O número de crianças trabalhando é uma estimativa, uma vez que existem grandes problemas 
metodológicos em sua contagem. Segundo Cipola (2001) os dados estatísticos não são confiáveis, uma 
vez que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) infla os dados sobre trabalho infantil. Por 
outro lado Maurício Silva (2003) diz que os dados estatísticos parecem diminuir o número de crianças 
trabalhando e isso acontece por questões de método. 



deficiências do sistema educacional. Esses estudos ressaltam, ainda, que, quanto maior 

o grau de instrução da mãe, mais tarde as crianças participam do mundo do trabalho 

precoce (Cipola, 2001). Complementando essas discussões dos possíveis aspectos que 

envolvem o trabalho infantil, Campos e Alverga (2001) colocam que existe uma relação 

entre razões de caráter subjetivo e de teor econômico. De acordo com suas palavras: 

A configuração de uma parcela significativa da força de 
trabalho infantil é devida às 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 (p. 228) 

 Diante da complexidade dos fatores apontados, procuramos entender o 

porquê das crianças enveredarem no mundo do trabalho. Esse será o foco do tópico a 

seguir.

3.1. Por que as crianças trabalham 

O trabalho infantil produtivo é entendido como uma construção sócio-

cultural, em que fatores culturais, sociais e econômicos vão configurando e sustentando 

a manutenção dessa atividade. Vários estudos realizados procuraram investigar o que 

acontece para que essas crianças e adolescentes enveredem no universo do trabalho 

precoce. Assim, através desses estudos, poderemos sinalizar alguns motivos para 

explicar essa realidade, que nos apresenta complexa. 

Vogel e Mello (1992) apontam como motivos: 1) O nível de renda dos 

grupos familiares, insuficiente para sustentar a casa, embora em alguns casos não 



apresentem um quadro de pobreza absoluta; 2) A fala dos pais evidencia que já está na 

hora das crianças trabalharem, percebido pelas próprias crianças (ajudar no sustento da 

casa, aprender a ter responsabilidade e perceber o valor das coisas – comida, roupas); e 

3) Pela iniciativa das próprias crianças (falta de alimentação em casa ou pelos pais não 

atenderem suas necessidades de consumo). 

Estudos realizados pelo Unicef e pela OIT, citados por Cipola (2001) 

apontam quatro principais motivos para o trabalho infantil produtivo. São eles: 1) A 

pobreza; 2) A ineficiência do sistema educacional, provocando desinteresse e elevadas 

taxas de repetência e evasão; 3) O sistema de valores e de tradições da nossa sociedade; 

e 4) O desejo das crianças trabalharem logo cedo. Esses motivos se assemelham e vêm 

somar aos de Vogel e Mello (1992), acima referidos. 

Em relação ao terceiro motivo – o sistema de valores e de tradições – 

Rizzini (2002) mostra que, especificamente na agricultura, já faz parte da cultura 

brasileira, pais e filhos trabalharem na plantação e colheita, podendo ou não haver 

exploração:

...Joseane, de 12 anos e Fabiane, 14, trabalham na colheita 
de tangerinas e laranjas na propriedade da família. O pai 
colhe vinte caixas por dia e as meninas, doze cada uma. 
São, portanto, responsáveis por mais da metade da 
produção diária da propriedade. Quando começam as 
aulas, só trabalham meio período, diminuindo bastante a 
produção. Mesmo assim, a família mantém um padrão de 
vida satisfatório: comem bem, vestem-se adequadamente, 
possuem alguma forma de lazer. O trabalho de toda 
família é uma tradição mantida por várias gerações. “Aqui 
sempre foi assim”, diz o pai . “Meu pai trabalhava na roça 
quando eu era criança, eu trabalhei e agora minhas filhas 
também trabalham. A ajuda é fundamental”. (p.387) 

Segundo o Dicionário Larousse Cultural (2000), a palavra exploração 

significa: (Do lat. Exploratio, exame, observação.) 1. Ação ou efeito de explorar, 



investigar, estudar, analisar. – 2. Pesquisa, sondagem. – 3. Uso para determinado fim. – 

4. Fig. Especulação, abuso. – 5. Fam. Exorbitância no preço de mercadoria, de serviço, 

de utilidade. (p.413). Um dos significados da palavra exploração – uso para 

determinado fim – se adequa à situação que essas crianças estão vivenciando, estão 

sendo usadas para um determinado fim; obter lucro através do trabalho. Essas crianças 

estão numa condição de exploradas: “pessoa pela qual se tira um proveito abusivo 

mediante um trabalho mal pago” (Dicionário Larousse Cultural, 2000, p.413). 

Rizzini (2002), como os outros autores acima citados, cita como motivos 

a pobreza, os desejos de crianças e adolescentes de terem o seu próprio dinheiro, e os 

valores – o trabalho como disciplinador e como ajuda na responsabilidade do sustento 

da casa. Este último aspecto corrobora com a discussão que Campos (2001) faz, em que 

sinaliza o trabalho como elemento para tornar o menino “cabra macho”, conforme 

apontado no capítulo anterior. Além desses fatores, Rizzini (2002) menciona a demanda 

do mercado como outro motivo, uma vez que determinados tipos de tarefas são melhor 

realizadas por mãos de crianças, devido à agilidade e o tamanho das mesmas. São 

habilidades motoras que estão em pleno desenvolvimento nas crianças, obtendo-se um 

melhor desempenho e um menor tempo nas atividades a elas propostas, atividades estas 

que os adultos não conseguiram realizar ou teriam dificuldades. Como exemplo, são 

citadas as colheitas de frutas, em que observa-se que as crianças têm mais facilidade 

para subir em árvores, alcançado lugares de difícil acesso para os adultos. 

  Quando as crianças decidem trabalhar, essa saída modifica a relação 

entre os membros da família, segundo Vogel e Mello (1992), podendo ter: a) Uma saída 

positiva, em que há melhorias nas condições financeiras, resultando num maior 

entrosamento entre os membros da família; ou b) Uma saída negativa, se for uma saída 

definitiva de casa para o trabalho, a criança volta-se contra a família, podendo resultar, 



no extremo, na perda de um “potencial gerador de renda”, assim como proporcionar a 

não integração da família. 

  Esta saída positiva do trabalho valoriza a participação da criança e do 

adolescente no grupo familiar, uma vez que esses sujeitos sentem-se importantes em 

participar do sustento da casa. Neves (1999) mostra que a necessidade de trabalhar 

torna-se virtude: 

... a inserção laborativa prematura dos filhos exprime uma 
divisão familiar do trabalho, todos, desde cedo, devendo 
assumir responsabilidades na constituição dos bens 
fundamentais ao consumo. Esse sacrifício forçado valoriza 
a forma de participação na vida familiar, isto é, dignifica o 
modo de pertencimento ao grupo e a construção da 
identidade de trabalhador, único futuro vislumbrado como 
certo. (p. 52) 

Essa valorização é uma faca de dois gumes; ao mesmo tempo em que o 

filho tem um lugar de valor no sustento da família, ele pode vir a ocupar o lugar do pai, 

dentre outros fatores, e se estabelecer uma inversão de papéis28. Marques (2001) sinaliza 

que a falta do pai como provedor financeiro, ou por estar ausente da casa, ou 

desempregado ou subempregado, foi uma das principais justificativas para a inserção 

das crianças e dos adolescentes no trabalho infantil produtivo – forma de sobrevivência. 

Concordando com tal concepção, Rizzini, Rizzini e Holanda (1996) ilustram que no 

Brasil urbano, a ausência do pai implica em maior taxa de atividade dos filhos: “a taxa 

de atividade de crianças e adolescentes com pai é de 11,4% (10-14 anos) e 47,3% (15-

17 anos). Para aqueles sem pai, 17,7% na faixa de 10-14 anos e 57,4% na de 15 a 17 

anos, trabalham” (p. 65). 

28 Esta relação entre a ausência do pai e uma maior atividade produtiva das crianças e adolescentes nos 
remete à questão de papéis sociais, porém não é objeto de discussão deste trabalho,  mesmo reconhecendo 
a sua importância. 



Além da perda da criança como um sujeito que gera renda para a família, 

como aspecto negativo da saída para o trabalho, outras conseqüências podem existir: “o 

menino de casa pode com um tempo, transformar-se num menino trabalhador, ou 

começar a metamorfose, ao término do qual estará convertido num menino de rua”

29(Vogel e Mello, 1992, p.135).

Entre as justificativas apresentadas pelos diferentes estudos até então 

acerca do trabalho infantil produtivo, a pobreza, é citada em todos. Na complexa 

questão do trabalho infantil produtivo a pobreza recebe destaque, embora não seja ela a 

única responsável e nem a determinante. Porém, a pobreza provoca o trabalho precoce e 

este provoca uma pobreza futura30. Como poder combater31 o trabalho infantil nesta 

condição de pobreza? Mais adiante discutiremos as formas implementadas para o 

combate do trabalho infantil produtivo e como a população atendida as percebe.    

É grande o número de crianças e adolescentes trabalhando, ainda, sob 

condições indignas e perigosas. Adiante, apresentaremos a situação do trabalho infantil 

no Brasil, no que se refere à distribuição regional, idade e sexo das crianças, incidência 

das atividades, jornada de trabalho, remuneração e escolaridade das crianças. 

29 Sobre o trabalho de crianças em situação de rua, o leitor pode recorrer à seguinte bibliografia: A. 
Fausto & R. Cervini (org). (1992). O trabalho e a rua – Crianças e adolescentes no Brasil urbano dos 
anos 80. Unicef/Flasco/Unesco. São Paulo: Cortez; Gregori, M.F. (2000). Viração – experiências de 
meninos de rua. São Paulo: Companhia de Letras; Rizzini, I., Rizzini, I., & Holanda, F. R. B. de (1996). A
criança e o adolescente no mundo do trabalho. Rio de Janeiro: USU/ Ed. Universitária/ Amais. 

30 A relação pobreza e trabalho infantil é complexa. Não nos deteremos nessa discussão no contexto deste 
trabalho. A nossa intenção é ressaltar o papel da pobreza para o entendimento do trabalho infantil. Ao 
leitor interessado nesta, sugerimos Campos, H. R. (2001). Pobreza e trabalho infantil sob o capitalismo.
Tese de doutorado não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

31 No decorrer deste trabalho vamos utilizar a expressão combate ao trabalho infantil e não erradicação e 
eliminação ao trabalho infantil como são utilizados nos programas Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) e Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC),  uma vez que a 
sua erradicação só seria possível se fossem, também, erradicadas a pobreza, a má distribuição de renda, a 
exploração do trabalho, elementos que alimentam o capitalismo. Dessa forma, é praticamente impossível 
eliminar o trabalho infantil sob o capitalismo. Contudo, é importante considerar esses fatores a criar 
estratégias para o seu combate. (Campos, 2001; Maurício Silva, 2003) 



3.2. A situação do trabalho infantil produtivo no Brasil 

3.2.1. Distribuição regional 

  São aproximadamente 7,7 milhões de crianças e adolescentes trabalhando 

no Brasil. O trabalho infantil produtivo  ocorre mais na zona rural que na urbana, além 

de concentrar-se mais na região Nordeste. Dados são melhor exemplificados na tabela 

abaixo:

Tabela 1. Percentual de pessoas ocupadas na semana de referência, na população de 5 a 
17 anos de idade, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões – 1992 e 2001 

5 a 17 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos 
1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001

Brasil (1) 19,6 12,7 3,7 1,8 20,4 11,6 47,0 31,5
Norte urbana  14,3 9,4 1,8 1,1 14,9 7,8 38,4 25,2
Nordeste 23,1 16,6 5,1 3,6 27,7 18,3 48,7 34,5
Sudeste 15,4 9,3 1,6 0,6 13,6 6,4 43 27,1
Sul 24,2 15,1   6,4 2,1 24,8 12,9 55,8 39,5
Centro-Oeste 21,0 11,8 3,8 0,9 21,2 10,0 50,3 32,7
Fonte: IBGE (2002) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

Pudemos perceber, através da tabela, que a quantidade de crianças e 

adolescentes em situação do trabalho, no ano de 2001, em quase todas as faixas etárias é 

maior no Nordeste, com exceção da faixa etária de 15 a 17 anos, maior no Sul.  

A região Sul apresentou, em 1992, um maior número de crianças e 

adolescentes trabalhando. No ano de 2001, há uma modificação nesse quadro, passando 

a região Nordeste a ter a maior concentração de crianças e adolescentes. De forma geral 

houve uma diminuição do trabalho infantil: Em 1992 o percentual era de 19,6% dessa 

população e em 2001, de 12,7%, conforme aponta os dados da tabela 1. 



3.2.2. Idade e sexo 

Há uma concentração na faixa etária entre 16 e 17 anos de acordo com os 

dados apresentados. A maior parte das crianças e adolescentes são do sexo masculino.

Dados semelhantes podem ser observados em pesquisas realizadas por Vogel e Mello 

(1992), Juarez (1992), Rizzini e Rizzini (1992) e Francischini, Campos, Dimeinstein e 

Santos (2001). Três aspectos podem justificar a presença do menor número de meninas.

Um deles pode estar ligado à função de cuidar da casa e dos irmãos, quando as mães

saem para o trabalho e um outro, por estarem na rede de prostituição, o que a nossa 

pesquisa não abrange; e um terceiro, por estar trabalhando em outras casas. 

Além da função de cuidar da própria casa, as meninas/adolescentes

passam a cuidar de outras casas. Segundo Rizzini (2002) o trabalho doméstico32

corresponde à atividade de 90% das meninas que trabalham, embora, oficialmente, estes 

dados estejam subestimados, pois as atividades domésticas, muitas vezes, não são 

consideradas “trabalho” (Rizzini, Rizzini e Holanda, 1996). Assim, mais uma vez, na 

contagem há problemas metodológicos, conforme destacamos.

As pesquisas apontam que a idade de iniciação das crianças e 

adolescentes no trabalho ocorre por volta dos 7 aos 12 anos e os meninos são os que se 

iniciaram nessa atividade primeiro, conforme verificaremos na tabela abaixo: 

Tabela 2. O número de crianças e adolescentes de acordo com a idade de inserção no 
trabalho/2001.

FONTE: (IBGE, 2002) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio: Trabalho 
infantil/2001

Faixa etária Valor absoluto Porcentagem
5 a 9 anos 0,3 milhões 1,8%
10 a 14 anos 1,9 milhões 11,6%
15 anos 3,5 milhões 24,7%
16 a 17 anos 6,8 milhões 35,1%

32 Ao leitor interessado, sugerimos Santana, M. (2003). As condições e o sentido do trabalho doméstico
realizado por adolescentes que residem no local de emprego. Dissertação de mestrado não-publicada. Rio 
Grande do Norte, Natal. UFRN. 



3.2.3. Incidência das atividades 

A configuração das atividades laborativas realizadas pelas crianças e 

adolescentes está dividida em duas áreas, a urbana e a rural. Nas áreas urbanas, 

predominam os serviços domésticos (“empregada doméstica”, “babá”), trabalho em 

restaurantes, construção civil, comércio ambulante e em oficina em assistência técnica 

de veículos. Em algumas regiões urbanas, aparecem, também, atividades agrícolas e 

artesanais ligadas à indústria de calçados, alfaiataria, indústria de madeiras, por 

exemplo. Nas áreas rurais sobressaem as atividades agrícolas tradicionais como culturas 

de milho, de mandioca, cana-de-açúcar e de criação de animais. (Schwartzman, 2001). 

Dados do Diagnóstico Preliminar dos Focos do Trabalho da Criança e do 

Adolescente no Brasil (Brasil/ Ministério do Trabalho e do Emprego, 1996) apontam 

que, na Região Nordeste, as principais atividades realizadas pelas crianças e 

adolescentes são: A cultura da laranja; serviços diversos através de programas de 

inserção no mercado de trabalho, tais como office-boy, digitadores, serviços gerais, 

serventes, empacotadores; serviços de catadores de lixo; serviços em salinas; 

distribuição e venda de jornal; serviços em cerâmica; cultura do sisal; serviços em 

pedreira; cultura da cana-de-açúcar; serviço em oficinas mecânicas; cultura da uva; 

serviços em tecelagem; e cultura do fumo. 

Verificamos um delineamento melhor das atividades presentes no Estado 

do Rio Grande do Norte33, no Mapa de indicativos do trabalho da criança e do 

adolescente (Brasil/ Ministério do Trabalho e do Emprego, 1999), conforme 

demonstramos na tabela a seguir: 

33 Circunscrevemos o estado do Rio Grande do Norte devido ser este o estado no qual vamos realizar a 
nossa pesquisa, mais especificamente, na cidade de João Câmara. Apresentaremos melhor o local da 
pesquisa no capítulo 5. 



Tabela 3. Mapa de indicativos do trabalho de crianças e de adolescentes no estado do 
Rio Grande do Norte/1997 a 1999. 

Atividade
econômica 

Tarefas geralmente executadas Municípios

Tecelagem
Trabalho manual de acabamento e 
pintura, das peças, da colocação dos fios 
tingidos para secagem, operação de 
teares e espuladeiras. 

Caicó e Jardim de Piranhas. 

Serviço de
estamparia

Preparação das tintas, aplicação das 
tintas em telas, lavagem, limpeza das 
telas serigráficas, transporte do material 
pintado para o local de secagem. 

Jardim de Piranhas, São José do 
Seridó e Serra Negra do Norte. 
Caicó (indicativos de redução do 
trabalho infantil produtivo) 

Fabricação de 
Boné Corte, modelagem, colagem e costura. 

Jardim de Piranhas, São José do 
Seridó e Serra Negra do Norte. 
Caicó (indicativos de redução do 
trabalho infantil produtivo)

Pesca Pesca e transporte do pescado 

Açu, Areia Branca e Baia 
Formosa, Caiçara do Norte, 
Ganguaretama, Galinhos, 
Guamaré, Itajá, Jardim do Seridó, 
Macau, Nísia floresta, Porto do 
Mangue,  Acari, São Bento do 
Norte, São João do Sabugi, São 
Rafael, Georgino Avelino, Tibau, 
Tibau do Sul, Vila Flor, Arês,  
Extremoz, Maxaranguape, Rio do 
Fogo e Touros. 

Produção de 
Farinha de 
Mandioca 

Raspagem da mandioca, prensagem, 
ensacamento e revolvimento da massa 
no forno.

Jandaíra, Lagoa d’Anta, Lagoa 
Nova, Nova Cruz, Parazinho, 
Passa e Fica, Passagem, Santo 
Antônio, São Vicente, Serra 
Caiada, Serra de São Bento, 
Serrinha, Taipu, Tangará, 
Tenente Laurentino Cruz, Ceará 
Mirim, Pureza, Maxaranguape, 
Extremoz, Vera Cruz, Bom Jesus, 
Brejinho, Florânia, Bento 
Fernandes, São Paulo do Potengi, 
Monte Alegre, Nísia Floresta, 
Poço Branco, Várzea, Boa Saúde, 
Cerro Cora e Ielmo Marinho.  
Martins, Porta Alegre e Serrinha 
dos Pintos (indicativos de 
redução do trabalho infantil 
produtivo)

Transporte
Coletivo

Cobrança de passagem, abertura e 
fechamento das portas das vans e 
similares. 

Natal e Parnamirim. 

Cultura do 
Algodão

Ciclo produtivo composto por diversas 
etapas, com níveis diferenciados de 
dificuldade e baixa mecanização. Coleta 
manual com sacos amarrados à cintura. 

Açu, Afonso Bezerra, Ipanguaçu 
e Pedro Avelino. 



Serviços em 
cerâmicas e 

olarias

Coleta e umedecimento do barro, corte 
de telhas e tijolos, alocação nos 
gradilhos, transporte para secagem, 
espalhamento ao sol e empilhamento 
pós-secagem, colocação do barro com a 
pá para mistura, “boca de forno”. 
Recolhimento das aparas de barro 
debaixo da máquina para 
reaproveitamento. Transporte de lenha 
para alimentação do forno, transporte de 
fardos com pesos excessivos. 

Açu, Ipanguaçu, Itajá, 
Pendências, Felipe Guerra, Itaú, 
Apodei, Governador Dix-sept 
Rosado, Marcelino Vieira, Olho 
D’Água dos Borges, Cruzeta, 
Caicó, Jardim do Seridó, Acari, 
Parelhas, Carnaúba dos Dantas, 
Currais Novos, Jardim de 
Piranhas, São José de Mipibú, 
Nísia Floresta, Goianinha, 
Macaíba e São Gonçalo do 
Amarante. (indicativos de 
redução do trabalho infantil 
produtivo)

Panificação
Produção do pão e seus derivados, 
arrumação dos produtos nos fornos, 
limpeza do local, comercialização do 
produto na padaria ou nas ruas. 

Natal

Hortifruticultura
Limpeza, preparo do solo, plantio, 
colheita, aplicação de agrotóxicos, 
comercialização em feiras livres e 
mercados.  

São José do Mipibú, Macaíba, 
Parnamirim e Pau dos Ferros. 
Açu, Ipanguaçu, Carnaubais, 
Mossoró e Baraúna. (indicativos 
de redução do trabalho infantil 
produtivo)

Serviços em 
salinas

Extração, moagem e acondicionamento 
do sal. 

Mossoró, Macau, Grossos e Areia 
Branca. (indicativos de redução 
do trabalho infantil produtivo) 

Venda de jornais 
 e distribuição
de panfletos 

Venda e distribuição de jornais e 
panfletos.

Natal.
Mossoró. (indicativos de redução 
do trabalho infantil produtivo) 

Cultura do Caju Colheita dos frutos e separação da 
castanha para a indústria

Lagoa Nova e Tenente 
Laurentino.

FONTE: Brasil. Ministério do Trabalho e do emprego (1999). Mapa de indicativos do 
trabalho da criança e do adolescente  1997-1999. 

Pudemos perceber que as atividades de pesca, produção de farinha de 

mandioca, serviços em cerâmicas e olarias são as que abarcam uma maior quantidade de 

municípios no estado do Rio Grande do Norte, embora não possamos precisar o número 

de crianças e de adolescentes por atividade, devido essa informação não estar presente 

no Mapa. É importante ressaltar que a constituição desse mapa indicativo reflete, 

apenas, aquele(s) momento(s) em que a fiscalização esteve presente nos locais de 

trabalho (Brasil, 1999). Além disso, atentamos para a questão temporal em que foi 

realizado o mapa.  



Assim, existem outras atividades que não constam na tabela acima, mas 

estão sendo detectadas pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT/RN, através das 

fiscalizações e denúncias da população, como é o caso das crianças e adolescentes que 

trabalham no beneficiamento da castanha do caju no município de João Câmara, que é 

uma atividade diferenciada da cultura do caju, citada na tabela, pois a primeira prepara a 

castanha para a comercialização de forma artesanal. Dessa forma, há necessidade de 

realização de estudos que possam compreender e delinear essas outras atividades, 

possibilitando alternativas de combate. 

3.3.4. Jornada de trabalho e remuneração

A PNAD de 2001 (IBGE, 2002) também mostrou que cerca de um terço 

das crianças e adolescentes que trabalhavam (correspondente a 1.83 milhões) cumpriam 

jornada integral: 40 horas ou mais por semana, o que pode comprometer a permanência 

destes na escola, além de se configurar em uma jornada de trabalho de um adulto. 

Das 5,4 milhões34 de crianças e adolescentes que trabalhavam, 48,6% 

não tinham nenhuma remuneração. Entre as remuneradas, 41,5% ganhavam até meio 

salário-mínimo e 35,5% de meio a um salário. Isso significa que 77% das crianças e 

adolescentes ganhavam um salário mínimo ou menos. Somente 0,4% delas ganhava 

mais que três salários mínimos de remuneração.  

Os dados ainda sinalizam que quanto menor o rendimento da família, 

maior o nível da ocupação35 de crianças e adolescentes. Nas famílias que ganhavam até 

34 O IBGE (2001) aponta 5,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, esse dado difere do 
apresentado por Cipola (2001), 7,7 milhões de crianças e adolescentes, o que mais uma vez mostra 
problemas metodológicos. 

35 Segundo o PNAD/2001 (IBGE, 2002,  p. 21): “pessoas ocupadas foram classificadas como ocupadas 
na semana de referência, as pessoas que tinham trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-



meio salário-mínimo, o percentual de crianças ocupadas foi de 18,9%. Nas famílias que

ganhavam 10 salários-mínimos ou mais, a proporção baixava para 7,5%. Outro fator 

que interfere na ocupação das crianças é o número de pessoas na família: nas famílias 

com 7 pessoas ou mais, cerca de 20% das crianças de 5 a 17 anos trabalhavam; nas de 

menos de 7 pessoas, a proporção era de 11%.  

Schwartzman (2001) mostra que 77% do trabalho infantil, no campo, 

consiste em atividades não remuneradas. Concentra-se, na maior parte na agricultura, e 

em atividades de natureza doméstica. É também, segundo a OIT (2003), o setor em que 

a diminuição do trabalho infantil ocorre de forma mais lenta. 

3.3.5. Escolarização das crianças

  A escolarização é um dos aspectos garantidos por lei para a criança. A 

escola deve ser pública e gratuita, oferecer igualdade de condições de acesso e 

permanência. Mas, para as crianças que trabalham numa jornada de 8 horas diárias fica 

praticamente impossível estudar. Além disso, a escola, muitas vezes, não está preparada 

para recebê-las. Entre o estudo, que é considerado como fator necessário para “subir na 

vida” (fala dos pais) e trabalhar, as crianças acabam enveredando pela última 

alternativa.

A escolaridade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, de 

acordo com o PNAD/2001 (IBGE, 2002) mostrou-se crescente à medida que aumentava 

a faixa de rendimento das famílias a que pertenciam. A taxa de escolarização na classe 

de rendimento mensal familiar de até ½ salário mínimo é de 83,1% e alcançou 97,9% na 

de 10 salários mínimos ou mais.  

se, ainda, como ocupadas as pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham na semana de 
referência por motivo de férias, licença, greve, etc”



O número de crianças e adolescentes que permanecem ou abandonam a 

escola pode estar diretamente ligado ao seu envolvimento com o trabalho. Os dados do 

PNAD/2001 (IBGE, 2002) sinalizaram que as crianças  e os adolescentes trabalhadores 

(80,3%) apresentaram um nível de escolarização menor do que aquelas que não 

trabalham (91,1%). Rizzini, Rizzini e Holanda (1996) apontam que, apesar do trabalho 

trazer efeitos negativos à escolarização das crianças, este não é o motivo mais citado 

para justificar a interrupção dos estudos. Entre esses motivos estão os problemas ligados 

à rede escolar (distância, ausência da escola) e à própria estrutura de ensino 

(organização, conteúdo e didática).

Desde a época da Colônia, do Império e da Industrialização no Brasil as 

condições de trabalho são caracterizadas por aspectos negativos para a saúde do 

trabalhador, tais como: longas jornadas, periculosidade, insalubridade, dentre outras. 

Além dessas condições, observa-se a presença significativa de crianças e adolescentes 

trabalhando. É necessário ressaltar, no entanto, que com as diferentes transformações e 

contextos dessas épocas muda-se a perspectiva, em cada momento, de como o trabalho 

infantil é concebido, assim como a atenção que é dada a esta atividade. Segundo 

Faleiros (1995) e Maurício Silva (2003), o Decreto-lei 1.313 (A primeira lei de proteção 

ao trabalho infantil, OIT, 2003), de 1891 que mencionava o trabalho do “menor”, limita 

o horário e a idade para o trabalho: trabalho noturno para menores de quinze anos e 

qualquer outra forma de trabalho para menores de doze anos. Mesmo assim, o Estado 

não cumpria a lei, ficando impunes os industrias que usavam as crianças e os 

adolescentes como de mão-de-obra indiscriminada. Já no Código de menores (Decreto 

17.943, 1927), o mesmo autor aponta que o trabalho fica proibido aos menores de 12 



anos, tendo como exceção os menores de 14 anos que não tinham cumprido instrução 

primária, tentando-se combinar a inserção do trabalho com a educação.  

  Nessa mesma época, os industrias defenderam que o trabalho seria 

importante para as crianças pobres, como forma de prepará-las técnica e 

profissionalmente. Em 1932, os industriais conseguiram modificar o Código de 

Menores no que se refere à idade mínima para a inserção no trabalho, na condição de 

empregar adolescentes abaixo de 14 anos somente se os membros de sua família 

estivessem trabalhando no local pretendido pelo adolescente (Faleiros, 1995).  

Hoje existe uma lei específica para a criança e o adolescente, o 

ECA, assegurando seus direitos e regulando o trabalho infantil, conforme foi discutido 

em capítulo anterior. De acordo com a legislação brasileira – Emenda Constitucional nº 

20, aprovada em 10/12/1998 – trabalho infantil é todo aquele exercido por qualquer 

pessoa abaixo dos dezesseis anos. Portanto, a lei proíbe essa atividade, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos catorze anos (Schwartzman, 2001). Semelhante 

posição é adotada pelo ECA, embora a condição de aprendiz compreenda, no Estatuto, a 

faixa etária de doze aos catorze anos. Assim, mesmo nessa condição é vedado o 

trabalho, se não se considerar as seguintes recomendações, que determinam a proibição 

quando o trabalho é:

“I – Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco do dia seguinte; II – Perigosos, insalubre ou 
penoso; III – Realizado em locais prejudiciais à sua 
formação e o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral 
e social; IV – Realizado em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola”. (ECA, Art.67) 

Após o ECA, várias iniciativas foram realizadas na tentativa de combater 

o trabalho infantil, como veremos mais adiante. A iniciativa ao combate do trabalho 

infantil também se deve ao conhecimento das conseqüências que a exploração do 



trabalho infantil traz ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, como 

discutiremos no tópico abaixo. 

3.3. Conseqüências da exploração do trabalho infantil

  A inserção precoce de crianças e adolescentes no trabalho, assim como as 

condições de trabalho desses traz conseqüências imediatas e em longo prazo. Dessa 

forma, de acordo com a nota técnica à Portaria do Ministério do Trabalho e do 

Emprego/ Secretaria de Inspeção do Trabalho/ Departamento de Segurança e Saúde no 

Trabalho – MTE/SIT/DSST, nº 6 de 18/02/2000 (Brasil/ Ministério do Trabalho e do 

Emprego, 2002), as conseqüências do trabalho infantil produtivo são a excessiva carga 

física e psíquica, a exposição de crianças e adolescentes a doenças, acidentes de 

trabalho, deformidades físicas, envelhecimento precoce, retardo no crescimento e no 

desenvolvimento psicológico, abandono da escola e baixa qualificação profissional. 

  As conseqüências mais imediatas do trabalho infantil  são o cansaço, a 

sobrecarga de tarefas e o sono, que comprometem diretamente os estudos, quando se 

tem tempo de ir à escola36, e os momentos de brincadeira37. No que se refere à escola, 

essa incompatibilidade com o trabalho provoca evasão e atraso escolares. Aliada a 

outros fatores (ex. a qualidade do ensino, a formação dos profissionais)  essa condição 

traz como conseqüência, baixa qualificação profissional desses sujeitos e maior 

dificuldade de obtenção de emprego e salário dignos. Na pesquisa realizada por 

36 O comprometimento dos estudos em decorrência da exploração do trabalho infantil é fato notório, 
porém não nos aprofundaremos nesse tema, uma vez que o objetivo deste trabalho é investigar a relação 
entre trabalho infantil e o lúdico. 

37 Essa questão será retomada no capítulo 4. 



Marques (2001) com adolescentes e crianças, pode-se constatar a dificuldade de 

conciliar o trabalho e os estudos, conforme é apontado na citação a seguir: 

Muitos deles dormiam na sala de aula ou não conseguiam 
assimilar os conteúdos escolares. O acúmulo de cansaço 
provocado pelo exercício de atividade produtiva e a falta 
de repouso geravam sobrecargas físicas e mentais 
contínuas naqueles pequenos trabalhadores. Nesse sentido, 
o prejuízo escolar manifestou-se  como a maior 
preocupação dos sujeitos. As crianças menores não 
ficavam mais afetadas porque obedeciam à seguinte rotina 
diária: trabalham à noite, dormiam durante boa parte da 
manhã, almoçavam, iam para a escola, retornavam para 
suas casas, tomavam banho e seguiam para o trabalho 
novamente. 
As conseqüências dessas sobrecargas, físicas e mentais, 
são comprometedoras ao desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social dos seres humanos que estão 
passando por um ciclo de vida em pleno processo de 
desenvolvimento nas áreas citadas.... (p. 210) 

Num trabalho realizado por Huzak e Azevedo (2000) a situação não é 

muito diferente para crianças que trabalham em olarias: 

“Melhor ficar aqui do que ir para a rua, fazer coisa que 
não deve, roubar, ficar à toa. Aqui eles aprendem a 
trabalhar”, diz Maria, 45 anos, mulher do tocador da 
olaria, o Carlão. 
Os meninos pegam no pesado desde cedo até a tarde, o 
que não permite freqüentar a escola. Não recebem salários 
“porque são crianças”, mas têm “casa e comida para não 
ficar largados”. Carlão diz que deixa os meninos sair pra 
“comprar um docinho” de vez em quando. (p. 99) 

Através dos relatos acima, pudemos verificar que as crianças em situação 

de trabalho assistem aulas em condições desfavoráveis, quando conseguem ir à escola; 

portanto, as perdas são bastante significativas. Vale ressaltar que as escolas deixam a 

desejar tanto na qualidade de ensino quanto na infra-estrutura, sendo um dos fatores a 

mais que dificulta a entrada e permanência da criança nessa instituição. Além disso, nas 



áreas rurais o seu acesso e sua oferta tornam-se mais difíceis, por mais que seja 

divulgada a sua importância, através dos meios de comunicação e das leis, por exemplo.   

Quando as crianças em situação de trabalho, utilizam algum tempo do 

trabalho para brincar, os pais e patrões consideram esse tempo improdutivo, pois não se 

ganha dinheiro e cai a produção. Apesar de não terem muito tempo disponível para 

brincar, as crianças se utilizam de alguns artifícios procurando, de alguma forma, 

realizar seus sonhos, através da brincadeira. Por exemplo, no relato de uma menina 

catadora de lixo, em que sonha encontrar uma boneca Barbie no lixo (Huzak e Azevedo, 

2000), demonstrada na citação abaixo: 

Posso pedir uma coisa? Queria que você dissesse ao 
pessoal rico que joga brinquedo fora, que não fizesse isso, 
não, e desse pras crianças que não têm dinheiro. Já catei 
muito brinquedo, copinho, panelinha, roupa, bonequinha 
sem braço. Estou louca pra ver se acho uma Barbie, mas tá 
difícil. (p. 80) 

  Esses dois aspectos, a brincadeira e o estudo, são importantes na 

constituição do ser criança, discutido nos capítulos 1 e 2. Como mostra Marques (2001, 

p.121): “ambos não representam atividades incompatíveis, pelo contrário, foram 

assinalados como situações complementares e até similares em determinados 

momentos”.  Mas não é isso que ocorre na escola. Esta separa a brincadeira das 

atividades escolares e, na maioria das vezes, o tempo para brincar fica restrito ao recreio 

de quinze minutos (Marques, 2001). É preciso que também se crie espaço para a 

brincadeira dentro da escola, para ser mais um lugar que propicie condições de 

desenvolvimento para a criança.

  Além da escola e da brincadeira existe outro aspecto importante a ser 

sinalizado na discussão sobre a exploração do trabalho infantil. Trata-se dos acidentes 

como possibilidade, dada à condição de vulnerabilidade a que estão expostas as crianças 



e os adolescentes em situação de trabalho. Na análise dos acidentes ocorridos com 

crianças e adolescentes, deve-se considerar alguns aspectos peculiares a essa população, 

conforme é descrito na Nota técnica à Portaria MTE/SIT/DSST (Brasil, 2002), citada 

abaixo:

1) Desconhecimento dos riscos a que estão expostos e, 
mesmo conhecendo-os, não detém controle sobre eles no 
sentido de lutar pela sua eliminação; 2) Falta de 
experiência necessária para lidar com os riscos existentes 
nos ambientes de trabalho; 3) Em virtude de suas 
características psicológicas, as crianças e os adolescentes 
possuem um comportamento de competição própria da 
idade, fazendo com que se exponham inconscientemente a 
riscos; 4) Condições de nutrição precárias dos 
trabalhadores em geral e dos trabalhadores infanto-
juvenis...; 5) Maior predisposição à fadiga física e mental; 
6) Maior precariedade das condições de proteção no 
trabalho; e 7) As máquinas e equipamentos, ferramentas e 
postos de trabalho são projetados para trabalhadores 
adultos e não estão adaptados às características psico-
fisiológicas da criança e do adolescente. (p.28)

Conseqüentemente, temos uma grande quantidade de crianças e 

adolescentes sofrendo acidentes, podendo alguns deles serem fatais, conforme 

demonstram os dados apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 4. Acidentes de trabalho no período e tipo de benefício concedido pelo INSS – 
1995 e 1997.

ANO 1995 1997
TIPO DE ACIDENTE 17 anos ou 

menos 
% do Total 17 anos ou 

menos 
% do Total 

Auxílio doença38 1.042 0,62 4.314 2,76
Incapacidade parcial permanente 23 0,23 95 0,85
Invalidez permanente 10 0,16 7 0,11
Fatal 312 8,42 218 7,78
Fonte: INSS, citado pela Nota técnica à portaria TEM/SIT/DSST, nº 6 de 18/02/2000 (Brasil, 
2002)

38 Embora possa parecer estranho o auxílio doença como tipo de acidente, mantém, aqui, a tabela tal como 
apresentada no documento original. Trata-se do número de acidentes que geram auxílio doença.  



Considerando essas peculiaridades, vários acidentes graves e/ou fatais 

podem acontecer durante algumas atividades laborativas exercidas por crianças e 

adolescentes. Alguns exemplos podem ser dados (Huzak e Azevedo, 2000): 

 Um menino, aos dezesseis anos, perdeu a mão no motor quando colocava o sisal para 

transformar em fibra; 

 Um menino de quinze anos perdeu um braço na máquina de picar plástico e uma 

outra de dezesseis anos ficou com a mão presa numa máquina de modelagem, ambos 

em uma fábrica de calçados; 

 Crianças e adolescentes que trabalham como catadores de lixo cortam os pés, as 

mãos, sofrem quedas e atropelamentos. 

  Como se não bastasse a possibilidade de acontecer acidentes, existem, 

ainda, conseqüências sutis que essas crianças e adolescentes estão sujeitos devido à sua 

própria fisiologia. Vejamos os principais aspectos dessa afirmação (Brasil, 2002): 

Sistema osteo-músculo-articular

A ossificação completa-se aos vinte e um anos, no homem, e aos dezoito 

anos, na mulher. O trabalho infantil produtivo pode produzir deformações ósseas. 

Sistema respiratório

Crianças e adolescentes possuem uma maior freqüência respiratória para 

compensar a menor capacidade de ventilação pulmonar, além de ter uma quantidade de 

hemoglobina (elemento importante para as trocas gasosas) menor que sua massa 

corporal. Sendo assim, substâncias tóxicas (gases, vapores e poeiras) penetram mais 

rápido no organismo de crianças e adolescentes.



Sistema cardiovascular 

Crianças e adolescentes têm reservas de glicogênio (substância 

fundamental para a produção de energia) menores que os adultos; dessa forma, precisam 

mais de oxigênio; como sua produção é pequena, suportam menos esforço.

Sistema psíquico

O trabalho infantil pode tornar os sistemas neurológico e psicológico 

imaturos visto que o aprendizado das habilidades é realizado de forma grosseira, não 

conseguindo ser bem assimilados, os novos conhecimentos necessários para uma etapa 

de desenvolvimento posterior. As crianças e os adolescentes estão sujeitos às pressões, 

experiências desagradáveis, exploração, medo e insegurança que não conseguem ser 

trabalhadas; e uma possibilidade de lidar com esses sentimentos é a brincadeira. Dessa 

forma, os sujeitos apresentam, entre outros sintomas, quadros de fadiga, dificuldade de 

adaptação e perda da auto-estima. Diante do não desenvolvimento de habilidades, a 

criança, quando adulta, torna-se marginalizada nas relações de trabalho. 

Sistema nervoso

Existe uma imaturidade do revestimento de fibras nervosas (bainha de 

mielina) em crianças e adolescentes, fazendo-os mais sensíveis a solventes ocasionando 

danos no sistema nervoso central – tonteiras, cefaléias, insônia, irritabilidade, 

dificuldades de concentração e de memorização e baixo rendimento escolar – e no 

sistema nervoso periférico – quadros de polineuropatia (formigamento e dormência nas 

extremidades) podendo levar à paralisação dos membros inferiores e/ou superiores. 

Sistema Gastrointestinal

A capacidade de absorção de produtos tóxicos é bem maior nas crianças 

e nos adolescentes que nos adultos. Por exemplo, o chumbo é absorvido 50% em 



crianças e 5% em adultos. Assim, crianças e adolescentes sujeitos à condição de 

trabalho em que há presença desse produto desenvolve problemas gastrointestinais.

Sistema de controle de temperatura corporal

As crianças e os adolescentes apresentam uma baixa capacidade para o 

trabalho físico, devido apresentarem uma maior produção de calor que os adultos 

realizando esforços iguais. 

Pele

A pele serve como proteção do organismo contra agentes biológicos e 

substâncias tóxicas e, quando lesada, facilita a penetração destes. Isso facilmente pode 

acontecer pois a camada mais superficial da pele das crianças e adolescentes não está 

plenamente desenvolvida. Conseqüentemente, as crianças tornam-se mais vulneráveis 

aos agentes químicos, físicos (substâncias tóxicas) e mecânicas (ferramentas e 

máquinas) a que são expostas.

Visão e audição

A visão periférica dos adolescentes, até quinze anos, é reduzida, o que 

dificultado-os a avaliarem situações de risco, podendo causar mais acidentes, como já 

foi apontado anteriormente. No que se refere à audição, a exposição crônica a ruídos e 

vibrações pode acarretar mais rapidamente a sua perda, por causa da sensibilidade da 

audição própria da fisiologia da criança e do adolescente. 

Metabolismo de substâncias químicas

Em crianças e adolescentes, o sistema enzimático não está 

completamente desenvolvido – principal forma de ocorrer o metabolismo – o que 

dificulta o metabolismo de substâncias tóxicas, provocando uma maior permanência 

desta, no organismo, aumentando a sua toxidade. 



Problemas dessa natureza ocorrem, freqüentemente, na agricultura, como 

aponta a Conferência Internacional do Trabalho (1998): 

Children work in agriculture throughout the world and are 
subject to occupational hazards such as exposure to 
machinery, biological and chemical agents. They can be 
found mixing, loading and applying pesticides, fertilizers 
or herbecides, some of which are highly toxic and 
potentially carcinogenic. Pesticides exposure poses a 
considerably higher risk to children than adults and has 
been linked to an increased risk of cancer, neuropathy, 
neuro-behavioural effects and immune system 
abnormalities39. (p.10)

Relacionando essas peculiaridades com as atividades exercidas pelas 

crianças, podemos citar as que trabalham na fumicultura. Esse tipo de atividade, a longo 

prazo, pode provocar prejuízos à criança e ao adolescente, no que se refere à 

memorização, aprendizagem e distúrbios nervosos que podem implicar em depressão, 

tremores e perda de reflexos, sendo esta uma das culturas que mais usa agrotóxicos, 

antibrotantes e defensivos (Menezes e Magalhães, 2002; Huzak e Azevedo, 2000), e 

como vimos, por serem absorvidos mais rápido e mais facilmente, a criança fica 

intoxicada.

Um outro exemplo é o serviço em cerâmicas na região Nordeste, 

presente em sessenta e nove cidades. Essa atividade destina-se ao corte de telha e 

tijolos, alocação nos gradilhos, transporte para secagem, espalhamento ao sol e 

empilhamento pós-secagem, colocação do barro com a pá para mistura, boca de forno; 

recolher as aparas de barro debaixo da máquina para reaproveitamento, enformar e 

desenformar. Trabalham em galpões semi-abertos e úmidos, luminosidade e instalações 

39 Tradução da citação: Crianças que trabalham na agricultura em todo o mundo, estão sujeitas a 
ocupações perigosas, por exemplo, exposição à maquinaria, agentes biológicos e químicos. Elas podem 
estar  misturando, carregando e aplicando pesticidas, fertilizantes ou herbicidas, alguns dos quais são 
altamente tóxicos e potencialmente cancerígenos. A exposição a pesticidas é considerada um risco mais  
para a criança do que para adultos e tem estado relacionado com o aumento do risco de câncer, 
neuropatia, efeitos neuro-comportamental e anormalidades no sistema imune.  



sanitárias deficientes, ritmo de trabalho acelerado e repetitivo, jornada excessiva de 

trabalho, falta de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, máquinas sem proteção 

das polias, falta de vínculo empregatício, baixa remuneração. Dessa forma, estão 

sujeitos aos riscos à segurança e à saúde, doenças do aparelho auditivo e respiratório, 

problemas de postura por trabalho repetitivo e exposição às intempéries. (Brasil/ 

Ministério do Trabalho e do Emprego, 1996) 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na 

última PNAD/2001 (IBGE, 2002), a metade das crianças e adolescentes trabalhadores 

utilizavam produto químico, máquina, ferramenta no trabalho, aumentando as 

possibilidades de acidentes. Esta parcela foi maior entre aqueles que trabalhavam em 

atividades agrícolas.

Diante de todos esses aspectos, crianças e adolescentes estão bem mais 

vulneráveis a danos e perdas no seu desenvolvimento. Eles estão inseridos em diferentes 

atividades que podem ter conseqüências mais ou menos prejudiciais ao 

desenvolvimento. Entre essas atividades, a OIT tem definido quais são as piores formas 

de trabalho infantil, conforme veremos no tópico a seguir.  

3.4. As piores formas de trabalho infantil – Convenção nº 182/OIT 

Em 1998, na 86º reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 

começou-se a discutir sobre as piores formas de trabalho, as quais deveriam ser 

priorizadas em seu combate imediato. Na 87º reunião, a OIT junto com os governos, 

empregadores e trabalhadores discutiram a elaboração de um projeto de uma nova 

Convenção e uma nova Recomendação para a eliminação das piores formas de trabalho 



infantil, sob a justificativa de que existem certos tipos de trabalho infantil que  merecem 

uma atenção especial, conforme é apresentada no relatório da 87ª reunião: 

Si bien se reconece que erradicar el trabajo infantil se 
tomará tiempo, existen ciertos tipos de trabajo infantil que 
exigen uma acción inmediata. Existe un creciente 
consenso internacional sobre el hecho de que debería 
existir un nuevo instrumento general centrado en las 
peores formas de trabajo infantil y de que esas formas – 
los niños en esclavitud, la prostitución, la pornografia, las 
actividades ilícitas y el trabajo peligroso – deben ser 
objeto de prioridad para la acción nacional e internacional. 
En todos los países, independientemente de su grado de 
desarrollo, se debe proteger a los niños contra esas formas 
extremas de trabajo infantil. Esos niños no pueden esperar 
a que la infraestructura educativa esté completamente 
desarrollada ni a que se produzcan otros importantes 
cambios sociales y económicos. (OIT, 1999, s/p.)

O projeto foi aprovado pelos Estados-membros da OIT, na 87ª 

Conferência Internacional do Trabalho, sendo elaborada a Convenção nº 182, 

juntamente com a Recomendação nº190, em junho de 1999. Através destes dois 

instrumentos tem-se o entendimento de quais atividades são consideradas “as piores 

formas de trabalho infantil”. Na Convenção nº182, Artigo 3º, são descritas da seguinte 

forma: 

(a) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à 
escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por 
dívida e servidão, trabalho forçado ou compulsório, 
inclusive recrutamento forçado ou compulsório de 
crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 
(b) Utilização, procura e oferta de criança para fins de 
prostituição, de produção de material pornográfico ou 
espetáculos pornográficos; 
(c) Utilização, procura e oferta de crianças para atividades 
ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de 
drogas conforme definidos nos tratados internacionais 
pertinentes;
(d) Trabalhos que, por sua natureza ou pelas 
circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de 
prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. (s/p.) 



A Recomendação nº190 tem o intuito de orientar os países que não 

ratificarem a Convenção, assim como de ajudar a definir os tipos de trabalho aos quais 

refere-se o artigo acima citado, que serão determinados pela legislação nacional ou 

autoridade local, após consulta com a organização de empregadores e de trabalhadores 

interessados, levando em consideração a legislação internacional pertinente (Convenção 

nº 138, Artigo 4º, parágrafo 1). Assim, essa Recomendação, no item II – Trabalho 

perigoso, nos aponta como elementos a serem considerados: 

... dever-se-ia, entre outras coisas, levar em conta: 
(a) Os trabalhos que expõem as crianças a abuso físico, 

psicológico ou sexual; 
(b) Os trabalhos subterrâneos, debaixo d’água, em alturas 

perigosas ou em espaços confinados; 
(c) Os trabalhos com máquinas, equipamentos e 

instrumentos perigosos ou que envolvam manejo ou 
transporte manual de cargas pesadas; 

(d) Os trabalhos em ambiente insalubre que possam, por 
exemplo, e expor as crianças a substâncias, agentes e 
processamentos perigosos, ou a temperaturas ou a 
níveis de barulho ou vibrações prejudiciais a saúde; e 

(e) Os trabalhos em condições particularmente difíceis, 
como trabalho por longas horas ou noturno, ou 
trabalhos em que a criança é injustificadamente 
confinada às dependências do empregador. (s/p.) 

A Convenção nº 182, assim como a Recomendação nº 190, foram 

ratificadas pelo Brasil em 2 de fevereiro de 2000. O Ministério de Bem-estar e de 

Assistência Social, informalmente, já identificou, em 2000, atividades tanto na área 

rural quanto na urbana, que são consideradas piores formas de trabalho infantil. Na área 

rural estão as atividades de colheita de sisal e cana-de-açúcar, algodão, fumo, laranja, 

produção de lenha, carvão, tijolo, cerâmica e farinha, trabalho nas salinas e minas e 

pesca, muitas delas, presentes na região nordeste e no estado do Rio Grande do Norte; 

nos setores urbanos estão as atividades de tráfico de drogas, catadores de papel, 

engraxate e comércio. (Estados Unidos. Departamento do Trabalho, 2002) 



Diante das implicações da exploração do trabalho infantil no 

desenvolvimento da criança e do adolescente foram realizadas várias iniciativas para o 

combate dessa atividade, as quais veremos no tópico a seguir. 

3.5. O combate do trabalho infantil produtivo: programas e ações 

Anteriormente, discutimos porque crianças e adolescentes trabalham e 

verificamos que, entre as justificativas dadas, estão a naturalização do trabalho, a 

necessidade de contribuição na renda familiar e os aspectos culturais, ou seja, as 

crianças e adolescentes das classes sociais menos favorecidas “precisam” criar 

responsabilidade e ter uma profissão; assim, o “trabalho precoce virou sina justificada 

como modo privilegiado de formação e inclusão social das camadas populares” 

(Carvalho, 2000, p.14). Essa concepção, segundo Campos e Alverga (2001), tem suas 

raízes nas concepções portuguesas e inglesas sobre trabalho, que, posteriormente, 

passou a fazer parte da cultura brasileira. Os ingleses e os portugueses concebiam que 

os seus filhos das classes abastadas deveriam ficar com o trabalho intelectual, pela 

posição que ocupavam na sociedade, e os filhos daquelas classes menos privilegiadas 

ficavam com o trabalho manual, acontecendo uma separação e uma discriminação das 

classes sociais. Assim sendo, mostravam o trabalho como dignificante e educador para 

as camadas mais pobres. 

Tal concepção, segundo Carvalho (2000), começa a se modificar na 

década de 90. Até então, só se tinha dado atenção às crianças que estavam na rua. 

Alguns fatores foram importantes para essa mudança, como: 1) O movimento social na 

defesa dos direitos da criança e do adolescente; 2) O envolvimento do empresariado: a 



criação da Fundação Abrinq; 3) A mobilização dos trabalhadores – CUT; 4) As pressões 

internacionais; 5) O Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil-

IPEC/OIT no Brasil. 

O movimento social da defesa dos direitos da criança e do adolescente 

Sobre o movimento, algumas questões já foram levantadas no capítulo 1. 

No entanto, é importante destacar alguns pontos que, neste percurso, foram essenciais 

ao combate do trabalho infantil. De acordo com Carvalho (2000), o Fórum Nacional 

Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – Fórum DCA – criado em 1988 para organizar a luta a favor dos direitos 

da criança e do adolescente, introduziu, em 1992, na sua pauta de políticas, o combate 

ao trabalho infantil, com o apoio da IPEC/OIT. 

Na II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), foram discutidos alguns aspectos, dentre eles, o trabalho infantil, como 

bem coloca Carvalho (2000):   

prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do 
trabalho adolescente, responsabilidade e articulação de 
órgãos governamentais e não-governamentais na defesa 
dos direitos da criança e do adolescente. Outro eixo 
temático atravessava a problemática do trabalho infantil: 
violência e exploração sexual, responsabilidade e 
articulação dos órgãos governamentais e não-
governamentais na prevenção e repressão à violência 
contra crianças e adolescentes. (p.18) 

Esse movimento, aliado com os demais já citados, tiveram importantes 

resultados no combate ao trabalho infantil, no que se refere à implantação de programas 

e aprovações de leis.



O envolvimento do empresariado: a criação da Fundação Abrinq 

A Fundação Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Brinquedos) foi criada em 1989, por Oded Grajew40, no período dos anos 80, momento 

de lutas a favor da efetivação dos direitos da criança. A emissão do relatório do Unicef 

"Situação Mundial da Infância - 1989", mostrando o Brasil com índices péssimos de 

saúde e educação com relação aos outros países pobres do mundo, sensibilizou Oded 

Grajew que buscou alternativas para reverter o quadro brasileiro apresentado (Santos, 

2002). Em parceria com o UNICEF, esse empresário empenhou-se na criação da 

Fundação Abrinq. Essa Fundação tem como finalidade, segundo Santos (2002):  

Sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre as questões da 
infância, promovendo o engajamento social e empresarial 
em propostas para a solução dos problemas das crianças, 
através de ação política na defesa de seus direitos e através 
de ações exemplares que possam ser disseminadas e 
multiplicadas. (s/p.) 

Parece-nos estranho os empresários brasileiros aderirem a essa causa, 

pois muitos utilizavam a mão-de-obra infantil na confecção de seus produtos. O que 

pode justificar essa atitude dos empresários é a existência de pressões internacionais, 

com ameaça de boicotes aos produtos que pudessem utilizar-se de mão-de-obra infantil 

em sua produção, como aponta Cipola (2001). Sendo assim, produtos que tivessem 

mão-de-obra infantil em sua fabricação não poderiam ser comercializados/exportados. 

Na época,  houve algumas imposições sobre essas pressões, pois era mais uma forma de 

discriminação dos produtos de países em desenvolvimento. O que deveria ser realizado 

era identificar os lugares de exploração da mão-de-obra infantil, implementando 

40 Oded Grajew é um empresário que mobilizou-se com a luta a favor dos direitos das crianças e 
adolescentes, tornando-se, posteriormente, o presidente da Fundação Abrinq, permanecendo nesse cargo 
até os dias atuais. 



programas para resolver esta questão (Rizzini, 2002). O autor acima citado aponta 

quatro fatores responsáveis pelo engajamento dos empresários nessa luta:  

A perspectiva de mudanças na imagem da empresa ou do 
setor produtivo com o chamado marketing social. O 
crescimento da produtividade e das relações comerciais. O 
surgimento de consumidores mais exigentes, que passaram 
a ver com bons olhos produtos cujas empresas estavam 
envolvidas em programas sociais. Uma visão de 
desenvolvimento com ‘feições mais humanas’ para as 
populações excluídas. (p.34-35) 

Com a instituição da Fundação Abrinq, várias iniciativas foram tomadas: 

Discussão junto com parlamentares sobre a criação dos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente e Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança 

(1991); realização da campanha “Pré-Natal é Vida: não empurre essa responsabilidade 

com a barriga” (1992); Combate à desnutrição, produzindo e distribuindo gratuitamente 

colheres-medida de soro caseiro (1990 e 1993); Criação de vários programas: Programa 

Nossas Crianças (1993), Programa Empresa Amiga da criança (1995 - certifica as 

empresas que não se utilizam de mão-de-obra infantil em sua produção), Programa Crer 

Pra Ver (1995 – financia projetos voltados para a educação), Programa Prefeitos 

Amigos da criança (1996 – comprometer os políticos com um plataforma em favor das 

crianças e dos adolescentes), Programa Adotei um sorriso (1997 – envolvem 

profissionais liberais em ações que melhorem a qualidade de vida das crianças e dos 

adolescentes), Programa Cidadania Jovem (1998 – envolvem ações para ajudem os 

jovens descobrirem suas vocações); A Fundação implantou dois projetos: Projeto 

Biblioteca Viva em Hospitais (2001 – humanizar o atendimento das crianças internadas) 

e Projeto presidente Amigo da Criança (2002); e lançou o Prêmio Criança (1989 – 

reconhece as melhores iniciativas que defendem e protegem a infância). 



  Todas essas iniciativas da Fundação Abrinq resultaram importantes 

contribuições para o combate ao trabalho infantil e, principalmente, para a efetivação 

dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

A mobilização dos trabalhadores – CUT 

As centrais sindicais lutavam por melhores salários e condições de 

trabalho para os trabalhadores, no final da década de 70 e início da de 80. São elas, as 

centrais sindicais, quem primeiro reivindicam discussões sobre a questão do trabalho 

infantil como violação dos direitos da criança, se envolvendo no Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do trabalho Infantil, no Fórum DCA, nos Conselhos Nacionais, 

Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, na realização de 

encontros, marchas e campanhas para a erradicação do trabalho infantil (Carvalho, 

2000). A CUT se envolveu no movimento na defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, citado anteriormente, ajudando no “processo de conscientização das classes 

empresariais e de mobilização da classe trabalhadora em torno da questão do trabalho 

infantil”. (OIT, 2003, p. 45) 

As pressões internacionais 

Como já foi sinalizado, as pressões internacionais dizem respeito às 

ameaças de boicote aos produtos exportados que utilizam a mão-de-obra infanto-juvenil 

em sua produção, estabelecendo “cláusulas sociais” nas relações comerciais, impondo 

sanções a quem não cumprir com a não utilização de mão-de-obra infantil. Sabemos da 

importância da OIT no combate ao trabalho infantil, porém, não podemos esquecer que 

esta é uma organização do capitalismo e, portanto, atende a demandas específicas do 

sistema. 



O  Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil/IPE-OIT41

A implementação do IPEC/OIT, segundo Cipola (2001), ocorreu em 

1992, no Brasil. Este programa e seus parceiros “elaboraram diagnósticos, estudos de 

casos, pesquisas e avaliações, fóruns patronais; executaram também projetos diretos, 

com ou sem ajuda governamental” (Cipola, 2001, p. 30). A OIT tenta articular suas 

ações envolvendo todas as partes implicadas na situação de trabalho infantil (Carvalho, 

2000).  Silveira, Amaral e Campineiro (2000) acrescentam que a partir do IPEC o 

trabalho infantil adquiriu status de uma questão social, 
tornando-se objeto de esforços específicos, articulados e 
significativos, desempenhados através de parcerias 
estabelecidas entre organizações governamentais e não-
governamentais, órgãos multilaterais, entidades da 
sociedade civil e até mesmo por instituições do setor 
privado. (p.03) 

Assim, além das iniciativas internacionais, nacionais e da sociedade civil 

articulada, o Governo também começou, em meados da década de 90, a elaborar ações 

e/ou programas sociais que visassem a eliminação e/ou diminuição do trabalho infantil 

no Brasil. Vejamos algumas: 

 O Programa de Ações Integradas (PAI) visa complementar a renda familiar. Para 

tanto foi criado, em 1996, o Programa Brasil Criança Cidadã (Ministério da Previdência 

e Assistência Social/ Secretaria Nacional de Assistência Social) que concede uma bolsa 

de cinqüenta reais por criança retirada do trabalho e mantida na escola até os catorze 

anos, tendo uma freqüência nas aulas de 75%. Foram contemplados, inicialmente, por 

esse programa os Estados de Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Bahia (Carvalho, 

2000; Rizzini, 2002); 

41 Apesar do IPEC ter um grande peso no combate ao trabalho infantil, não nos deteremos em suas ações. 
Ao leitor interessado, sugerimos OIT. (2003). Boas práticas de combate ao trabalho infantil: os 10 anos 
do IPEC no Brasil. Brasília: OIT.



 Bolsa-escola – programa similar ao anterior. As crianças recebem uma bolsa de 

cinqüenta reais, desde que estejam freqüentando a escola; 

 Toda Criança na Escola – criado em 1997 tem a intenção de dar condições para o 

ingresso, reingresso e permanência das crianças na escola (ensino regular), é um 

programa aberto para todas as crianças, independente de estarem ou não trabalhando. 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – tem como objetivo eliminar 

todas as formas de trabalho infantil na zona rural e urbana, em parceria com os diversos 

setores dos governos estaduais e municipais e da sociedade civil. Ele se destina a 

crianças e adolescentes de sete a catorze anos, pertencentes à família com uma renda 

per capita de até ½ salário mínimo.   

As crianças recebem uma bolsa de vinte e cinco reais, tendo que estar na 

escola e participar da jornada ampliada42 proposta pelo programa. Além disso, a 

prefeitura recebe vinte reais por criança para manter as atividades complementares à 

escola (jornada ampliada) com atividades de lazer, cultura, esporte e reforço escolar. 

Dados da OIT (2003) mostram que o número de crianças beneficiadas com esse 

programa aumentou, aproximadamente, de 3.710 crianças, em 1996 para 800.000 

crianças, em 2002. 

Muitas das políticas sociais públicas não surtem efeitos esperados por 

não serem planejadas e nem implantadas com a participação da população 

“beneficiada”, ou seja, não atinge suas metas e não consegue dar continuidade (Rizzini, 

2002). Alguns desses programas têm uma visão individual, atendendo apenas a criança 

e os seus irmãos adolescentes; pais e mães são excluídos. Se os programas não 

conseguem incluir todos os membros da família, a tentativa de combate ao trabalho 

infantil acaba sendo infrutífera. 

42 Período oposto do horário da escola que é destinado a atividades diversificadas, como lazer, recreação 
esporte.  



Um outro ponto a ser considerado é a quantia paga através da bolsa 

fornecida pelos programas com o objetivo da criança deixar de trabalhar e passar a 

freqüentar a escola. Comparando-se o valor da bolsa com o que a criança e o 

adolescente ganham trabalhando, o primeiro é bem menor. Assim, esses sujeitos acabam 

abandonando os programas e retornando ao trabalho. 

As iniciativas desses programas são bastante válidas, mas limitadas. 

Precisam, no entanto, serem re-avaliadas, buscando formas mais eficientes de combate 

ao trabalho infantil. Uma dessas formas é a que aponta a perspectiva de promoção de 

programas de qualificação profissional para os pais ou alternativas rentáveis para as 

famílias como cooperativas. Assim, um dos incisos da Recomendação nº 190 aponta 

para: “a necessidade de criação de empregos e de treinamento profissional de pais e 

adultos nas famílias de crianças que trabalhem nas condições cobertas nessas 

condições.” (s/p.). Mas, nos questionamos se uma mera qualificação profissional vai 

sanar a condição de desemprego e de precariedade, a que está submetida grande parte da 

população. Assim, deveria haver políticas públicas que pudessem estar ligadas não só ao 

trabalho infantil em si, mas que pudessem abranger os diferentes direitos da criança, 

tratando esse fenômeno como ele é: complexo. De acordo com Marques (2001) 

As políticas públicas não podem ficar restritas à temática 
do trabalho infantil, isolada de questões como o lazer, a 
família, a saúde, a educação, dentre outras circunstâncias 
sociais, pois há uma série de fatores interagindo junto a 
esse fenômeno social de natureza reconhecidamente 
complexa. (p.231) 



Capítulo 4 

A infância, o lúdico e o trabalho infantil

  No capítulo 1 discutimos o surgimento de infância, da categoria criança e 

esta como sujeito de direito. Dentre os direitos elencados para serem efetivados, está o 

de brincar, sendo ele também elemento constitutivo do que podemos considerar criança. 

Assim, o brincar contribui para o desenvolvimento integral da criança, visto no capítulo 

2. Porém, nem todas as crianças têm seus direitos garantidos, como é o caso das que 

estão em situação de trabalho, discutidas no capítulo 3. Lembrando que não são, apenas, 

as de classes menos favorecidas que têm seus direitos violados; as de classes mais 

favorecidas, em algum momento, podem também ter seus direitos violados. 

As crianças das classes sociais mais favorecidas têm ocupações 

diferenciadas das que fazem parte das classes sociais menos favorecidas, o que, 

conseqüentemente, altera a forma como cada uma vivencia sua infância. As crianças do 

primeiro grupo não vivenciam a situação de trabalho precoce para contribuir para o 

sustento da família, mas podem ser “obrigadas” a ocuparem seu tempo com ballet, aulas 

de inglês, informática, faltando tempo para brincar, que é uma atividade considerada por 

vários teóricos da psicologia importante para seu desenvolvimento, como vimos no 

capítulo 2. 

As crianças do segundo grupo são “obrigadas” a, desde cedo, procurarem 

seu sustento ou contribuírem para o sustento da família. O tempo destinado ao estudo e 



à brincadeira transforma-se em um tempo destinado ao trabalho. Essa realidade é bem 

sintetizada por Vogel e Mello (1992): 

Além da fome, troca-se também o tempo livre e, com ele, 
as brincadeiras, o estar à toa na vida com suas 
possibilidades de experimentação lúdica do mundo. Troca-
se também a formação escolar, ou, pelo menos, a 
perspectiva de aproveitamento e sucesso na escola. E, na 
maioria dos casos, troca-se o recesso de casa e quintal 
pelo espaço aberto da rua, onde se encontra o universo do 
trabalho (p.135) (grifo nosso) 

Conforme discutimos em capítulos anteriores, as várias leis (CDC, 1959; 

ECA, 1990) destinadas à criança elegem, dentre outros, o direito ao lazer e à escola; 

além dessas, existem vários estudos citados (Mello, 1999; Sarmento, 2003) que incluem 

esses dois elementos como estruturais da infância, porém, os mesmos estão prejudicados 

pela condição de trabalhador infantil. 

Sabemos que o trabalho infantil produtivo não é uma problemática 

recente; desde o tempo da colonização do Brasil essa atividade já estava presente na 

sociedade. Desse momento até o século XXI inúmeros estudos, relatórios, programas 

foram desenvolvidos com a intenção de se entender essa problemática e de combater esse 

tipo de trabalho. Porém, poucos estudos foram realizados envolvendo trabalho infantil e 

lúdico.

No que se refere ao lúdico, as pesquisas geralmente têm como ênfase a 

brincadeira no contexto escolar, como os trabalhos desenvolvidos por Kishimoto (1993, 

1994), Wajskop (1995), Léa Silva (2003), Kamii e Devries (1991), Rocha (2000) e Lino 

de Macedo (1997).  No que se refere a estudos relacionados à brincadeira em dimensão 

mais ampla, nos últimos anos, vem crescendo a produção de pesquisas. 

Como dado, citamos a reunião de vários trabalhos sobre o lúdico em dois 

volumes do livro Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca, organizado por 



Carvalho, Magalhães, Pontes e Bichara (2003a, 2003b). Esses dois volumes apresentam 

estudos com os mais variados enfoques: estudos que enfocam a regionalidade 

geográfica e cultural em que são considerados os vocabulários, os tipos e as regras das 

brincadeiras, recursos, espaços e oportunidades de brincar, procurando, também, 

compreender a brincadeira em diferentes contextos de desenvolvimento como a 

comunidade indígena, creches, escolas, bairros da periferia e de classe média alta das 

grandes cidades e o contexto da rua. Enfocam também a temporalidade do brincar – 

transformações e permanências – brincadeiras que vêm se perpetuando durantes os 

tempos e aquelas presentes somente em uma determinada época. Todos estes estudos 

consideram a brincadeira como fenômeno e prática culturais. Diante desses trabalhos 

com diferentes enfoques e contextos, observamos aqueles que têm como população 

estudada a criança em situação de trabalho.  

Apontamos como exemplo estudos com crianças em situação de rua, 

como a pesquisa exploratória de Alves, Koller, Silva, Santos, Reppold e Prade (2001) 

realizada com vinte crianças, com o objetivo de discutir o brinquedo e as atividades 

cotidianas de crianças em situação de rua de Porto Alegre/RS. Para tanto, foi necessário 

estabelecer uma relação entre significado do brincar, a valorização da infância e as 

mudanças ocorridas no significado da rua para a sociedade . 

Os dados sócio-demográficos traçaram o seguinte perfil: as crianças 

tinham uma idade média de 10 anos; 08 crianças (40%) freqüentam a escola; 15 

crianças (75%) trabalham; 15 crianças (75%) moram em casa; 05 crianças (25%) 

moram na rua; Os dados resultantes do “Jogo das Sentenças Incompletas sobre 

Brinquedo”43, trouxeram importantes contribuições, aliados aos sócio-demográficos. 

43 Instrumento elaborado pelo Grupo de Pesquisa do Brinquedo do Centro de Estudos Psicológicos sobre 
Meninos e Meninas de Rua (CEP-RUA), do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio 



As crianças, na grande maioria, definem a brincadeira enquanto uma 

atividade que está associada ao prazer, à alegria e ao bem-estar, podendo estar incluído 

o uso de brinquedos. E quando elas estão falando sobre o significado do brincar, o 

brincar está relacionado a um processo de realização da brincadeira e não diretamente 

ligado ao produto final da mesma, conforme apontamos na literatura, capítulo 2 

(Vygotsky, 1984a; Leontiev, 2001; Benjamin, 1984). A brincadeira se contrapõe ao 

trabalho, pois, na primeira, o mais relevante é o processo e, no segundo, é o seu 

produto, o dinheiro que recebe desse trabalho. 

As crianças desejam os brinquedos conforme o gênero: brinquedos de 

menino, de menina; além desses, as brincadeiras de movimentação ampla (bola, 

bicicleta etc) são bastantes citadas. Pesquisa realizada por Francischini et al (2001) 

aponta na mesma direção44: as brincadeiras de movimentação – bola (61% das 

respostas45), “biloca” ou bola de gude (15% das respostas), esconde-esconde (21%), tica 

(26%) são as mais citadas. 

No que se refere às companhias, na rua os amigos são os mais freqüentes 

(16, de vinte e cinco respostas). Em Natal, de acordo com a pesquisa realizada, citada 

acima, 70% das crianças brincam com os amigos; os irmãos e primos vêm em seguida, 

com 43% das respostas. O local preferido é perto de casa (44%), em casa (22%). 

Um dado interessante, na pesquisa em Natal, é que apenas 18% das 

crianças brincam na escola. Dentre elas, dos 12% que estão abaixo dos sete anos (a 

Grande do Sul. Este instrtumento é composto por vinte e uma frases incompletas divididas em cinco 
módulos: o brincar e seu significado, brinquedos: preferências e desejos, companhias, espaço e trabalho.  

44 Os dados tratados aqui referem-se a crianças abaixo de 12 anos, que correspondem a 39,5% da amostra 
pesquisada. Este recorte foi realizado por estarmos trabalhando com crianças, e é esta a faixa etária 
definida como criança pelo ECA. 

45 As questões tratadas neste estudo, permitiram várias respostas numa mesma questão. 



clientela atendida pelo Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, em que 

um dos seus objetivos é promover o brincar) só 4% brincam na escola. 

No estudo de Porto Alegre foi apontado que as crianças não falam em 

brincar com adultos. Quanto a esse aspecto, Alves et al (2001) demonstram 

preocupação, uma vez que o adulto, através das gerações, pode proporcionar a 

transmissão de cultura, valores, fortificar os laços afetivos e nós acrescentamos a 

intervenção deste na ZDP, referida em outro contexto deste trabalho, sendo considerada 

importante para o desenvolvimento da criança. 

Quanto ao tema trabalho, ainda no estudo acima citado, as crianças 

relatam sentir prazer ao trabalhar (dez respostas, no total de dezoito) e ausência de 

sentimento (quatro respostas). As justificativas se concentram no retorno financeiro que 

a atividade proporciona e de ser uma atividade valorizada pela sociedade: “afasta da 

marginalidade”, “enobrece o homem”. Essas respostas refletem a força da ideologia do 

trabalho, já citada por Campos (2001). Quando as crianças estão trabalhando, elas 

pensam em brincar (seis respostas), em concentrar-se na tarefa (seis respostas) e na 

família (três respostas). Porém onze crianças relataram preferir trabalhar a brincar, seis 

queriam estar brincando e uma relatou gostar das duas atividades de forma equivalente. 

Uma das implicações do trabalho infantil é o prejuízo à escolarização. 

Alves et al (2001) apontam que 40% das crianças que estão freqüentando a escola têm, 

no mínimo, dois anos de defasagem escolar entre série e idade. Dados semelhantes foram 

também encontrados em Natal (Francischini et al, 2001). 

Um outro estudo foi realizado por Oliveira (2002) que teve como 

objetivo investigar, através do discurso de crianças em situação de trabalho na rua e as 

que freqüentam uma creche pública, como vivenciam o brincar. Pudemos afirmar que as 

crianças têm uma vivência lúdica diferenciada. As que estão em situação de trabalho na 



rua não apontam o brincar (espontaneamente) como uma das condições para ser 

“menino de verdade”; as mesmas citam o brincar somente quando houve intervenção do 

pesquisador. Exemplificamos a seguir, essa intervenção: “Para Pinóquio ser ‘menino de 

verdade’ ele precisa brincar?”. Com relação ao brincar pudemos perceber que elas: 1) 

Brincam sozinhas; 2) Brincam de  amarelinha,  de correr,  de esconde-esconde; 3) 

Costumam brincar em casa e nas suas proximidades; 4) O horário para brincar sempre 

aparece em oposição à escola; 5) O sentimento ligado ao brincar envolve alegria, medo 

e tristeza por brincar sozinho; e 6) A impossibilidade de brincar pode estar relacionada a 

doenças, impedimento do pai, o que provoca tristeza. 

As crianças não trabalhadoras citam mais o brincar como condição de 

“ser menino de verdade”. Essas crianças mostraram um perfil diferente do primeiro 

grupo: 1) Brincam com outras crianças e adultos; 2) Brincam de balanço, de estudar, 

com bonecos e carrinhos; 3) O local para brincar é a casa e suas proximidades, embora 

sempre apareça em seus discursos, o perigo e a insegurança que a rua proporciona; 4) O 

horário para brincar é variado; o que vai impedir brincar, por exemplo, à noite, são os 

perigos que brincar fora de casa pode proporcionar nesse horário; 5) O sentimento 

provocado pela brincadeira é a alegria, felicidade e energia; e 6) A impossibilidade de 

brincar provoca tristeza.

Através do perfil desses dois grupos, Oliveira (2002) verificou 

semelhanças, no que se refere aos sentimentos ligados ao brincar e ao não brincar. Os 

outros aspectos de diferenciação estão relacionados ao contexto-sócio-histórico-cultural 

de cada grupo de crianças. Por exemplo, a incompatibilidade entre a escola e o brincar 

presente no discurso das crianças em situação de trabalho pode ser justificada pela 

condição de trabalhador; e essa condição permeia esse aspecto citado por essas crianças e 

não por aquelas não trabalhadoras. 



Na década de 80 foram produzidos alguns trabalhos relacionando 

infância, lúdico e trabalho. Martins (1993) realizou uma pesquisa, na Colônia de 

Canarana, no Estado de Mato Grosso e em dois povoados (Pedro de Água Branca e 

Floresta), no Maranhão, que naquela ocasião estavam em condição de luta pela terra; 

dentro dessa, fez um recorte, a partir da fala das crianças, sobre a questão “ser criança”.  

As crianças de Canarana distinguem-se das de Pedro de Água Branca e de 

Floresta. As primeiras vivem em uma terra comprada pelos colonos, têm o título de 

propriedade e são fornecedores das empresas que comercializam o arroz em grande 

escala. Já as de Pedro de Água Branca e Floresta vivem em terras que foram apossadas, 

produzem arroz, em grande parte, para a própria subsistência e convivem com o medo da 

expulsão e da violência. Essas diferenças fazem com que cada grupo de criança vivencie 

uma infância (Cauvilla, 1999; Brougère, 1998). Por exemplo, para as crianças de 

Canarana, a quem a terra é uma herança, a infância é a preparação para herdar as terras e 

para tanto precisam estudar para garantir o seu futuro. Durante as entrevistas, não 

apontam nenhum aspecto relacionado ao brincar e aos amigos. O aspecto sócio-

econômico (terra herdada, fornecedores de arroz) das famílias dessas crianças, aliado à 

necessidade de estudo, ajudam a construir a infância delas. 

Mesmo assim, as crianças dos dois povoados maranhenses mostram 

ainda que permanece, no seu cotidiano, aspectos que estruturam à infância, estando 

presente danças populares antigas, jogos, literatura oral do passado. Apesar de ajudarem 

no trabalho da terra, como aponta Martins (1993) 

... A alegria da brincadeira como exceção circunstancial é 
que define para as crianças desses lugares a infância como 
um intervalo no dia e não como um período peculiar da 
vida, de fantasia, jogo e brinquedo, de amadurecimento. 
Primeiro trabalham, depois vão à escola e depois brincam, 
no fim do dia, na boca da noite. A infância é o resíduo de 
um tempo que está acabando. (p.67) 



Marques (2001) também vem apontar o trabalho infantil como uma 

atividade que compromete a infância. Esse autor, a partir de entrevistas com crianças que 

trabalham nas ruas, procura investigar o que é ser criança para elas, semelhante à 

pesquisa realizada por Martins (1993). As crianças elegeram brincar e estudar como 

aspectos importantes na constituição do ser criança, embora, na vida cotidiana, a relação 

desses dois aspectos com o trabalho infantil apresente conflitos. Com relação à escola, a 

forma como a mesma estrutura o ensino, a sobrecarga física e mental decorrente do 

trabalho, dificultam o desempenho delas nas atividades escolares. E com relação à 

brincadeira, as crianças criam estratégias para fugir das exigências da mãe durante o 

trabalho.

As crianças trabalhadoras, segundo Marques (2001), procuram, de alguma 

maneira, vivenciar suas infâncias; em alguns momentos (no local de trabalho ou na 

escola), elas brincam de esconde-esconde, participam de um breve jogo de capoeira, por 

exemplo. No entanto, quando a brincadeira ocorre no horário de trabalho, ela é 

desaprovada pelos pais, pois deixa-se de trabalhar e, conseqüentemente, de ganhar 

dinheiro. Todas as crianças valorizaram a escola e a têm como um lugar de aquisição de 

conhecimentos que pode possibilitar um futuro melhor. Na condição de trabalhador, há 

perdas significativas em que ocorrem defasagem escolar, abandono e uma futura 

desqualificação profissional. Essa relação entre o brincar, o estudo e o trabalho infantil 

com o presente e o futuro dessas crianças, é bem sintetizada por Marques (2001): 

... a convivência entre escola e o trabalho infantil gera 
perdas significativas na vida dessas crianças e 
adolescentes, tanto no aspecto lúdico quanto na formação 
escolar necessária à emancipação desses sujeitos. Esses 
comprometimentos são provocados não só pela 
necessidade de inserção no trabalho infantil, mas também 
pelas próprias concepções pedagógicas até então sobre o 
brincar, o estudar e o ser criança que dificultam o 
desenvolvimento de atividades mais prazerosas no 



contexto escolar e que acabam colocando em risco as 
perspectivas de futuro dessas crianças. (p.125) 

Outros estudos foram realizados enfocando diferentes contextos de 

trabalho. Maurício Silva (2003) realizou uma pesquisa na Zona na Mata Canavieira 

Pernambucana buscando compreender o significado da cultura lúdica no cotidiano das 

crianças trabalhadoras, analisar o tempo de lazer/lúdico das crianças, identificar qual o 

projeto de infância e de sociedade que almejam essas crianças e identificar os 

componentes de transgressão e de resistência ligados ao lúdico. 

  Neste estudo ele pode constatar que o tempo que sobra após o trabalho 

poderia ser compreendido sob três dimensões: supressão, a vivência plena e parcial dos 

momentos de brincadeiras/lúdico. A dimensão predominante foi a vivência parcial, a 

falta de tempo para brincar ocasionada pelas longas jornadas de trabalho, a escola e os 

afazeres domésticos. As brincadeiras e os brinquedos são criados com sucatas, 

elementos da natureza, sendo brincadeiras tradicionais como brincar de roda, subir em 

árvores, atirar flechas de folha de cana. O lúdico, na maioria das vezes, é vivenciado no 

tempo que sobra do trabalho. Assim, as crianças brincam mesmo em condições adversas 

de tempo e de espaço. Porém Maurício Silva (2003) questiona o que pode estar em jogo 

na vivência do lúdico dessas crianças, em suas palavras: 

O que realmente está em jogo, na minha percepção,  é o 
fato de elas brincarem numa realidade destruída pela 
racionalidade capitalista e, mesmo assim, se imporem 
como seres sociais, resistindo ludicamente, apresentando, 
enfim, um outro projeto de sociedade. Isso significa dizer 
que o tempo exíguo para o lúdico também carrega consigo 
as marcas históricas da pobreza, da privação, do trabalho 
estranhado, do cerceamento, da justiça, da má distribuição 
da renda e da terra. (p.339) 



          Através das pesquisas apresentadas no decorrer do presente capítulo, 

pudemos verificar uma sinalização de como é vivenciada a infância nesse conflito 

tempo livre, trabalho e lúdico. Marcellino (1996) coloca que ao considerar o tempo na 

infância é preciso considerar como um tempo não só de lúdico, de lazer, uma vez 

considerada a relação criança-trabalho. Assim, existem várias infâncias, conforme 

vimos no capítulo 1, e nessas diferenças a criança em situação de trabalho não tem 

tempo e nem espaço para viver a sua infância como produtora de uma ‘cultura infantil’, 

sendo o lúdico negado, cada vez mais precocemente, em detrimento da produtividade, 

ou seja, do trabalho infantil (Marcellino, 1996). 

  As crianças em situação de trabalho dividem o seu tempo mais com 

obrigações do que com não-obrigações, não vivenciando um tempo livre, mas um tempo 

que sobra do tempo de trabalho excedente, como bem coloca Maurício Silva (2003), a 

partir da realidade que ele pesquisou: 

Quando a questão do lazer se refere à infância pobre e 
trabalhadora, não se pode desconsiderar que as extensas
jornadas de trabalho que realizam os meninos e meninas, 
sobretudo no período do corte da cana, se constituem em 
fator limitante ou supressivo do tempo para o lúdico. As 
longas jornadas de trabalho das crianças, também 
chamada de tempo de trabalho excedente, são a expressão 
de superexploração tanto da força de trabalho dos adultos 
quanto das crianças, tendo como finalidade principal a 
mais-valia. (p. 208) 

Pudemos perceber, através das pesquisas mencionadas no decorrer deste 

trabalho, que a situação de trabalho pode comprometer a infância. Assim, o conceito de 

infância, que está inscrito na lei, atualmente, na prática, não é vivenciado por todas as 

crianças, indiscriminadamente. O ECA determina o direito à moradia, ao estudo, à 

alimentação, à brincadeira, enfim, ao desenvolvimento integral da criança. No dia-a-dia 

existem, por parte do governo, poucas oportunidades de desenvolvimento e de ação 



(promoção) para as de classes menos favorecidas. É necessário que se mude a ótica das 

políticas públicas procurando a causa das circunstâncias que prejudicam o 

desenvolvimento integral dessas crianças e não só solucionando os problemas já 

agravados. (Rizzini,I., Barker, G. & Cassaninga,2000)

Através do que expomos até então, pudemos perceber que às crianças em 

situação de trabalho estão sendo negados os seus direitos. A vivência da infância por 

elas está permeada de trabalho, de preocupação em sustentar ou ajudar no sustento da 

casa, falta de tempo para brincar e estudar, perda, em algumas ocasiões, do vínculo 

familiar, vivendo de forma precária. É negado a elas o direito à infância garantido no 

ECA.



Capítulo 5 

A pesquisa: construção de conhecimentos

No decorrer deste trabalho abordou-se o conceito de infância fazendo o 

percurso proposto por Ariès (1981), que culminou com o aparecimento do sentimento 

de infância. Falamos sobre a infância no Brasil, a infância na atualidade e a infância das 

crianças em situação de trabalho. Nesta discussão sobre infância apontamos como 

marcos, no âmbito internacional, a Convenção dos Direitos da Criança (1989) e, no 

Brasil, a promulgação do ECA. Nesta lei, é construída uma criança de direitos. Como 

forma de violação dos direitos da criança está o trabalho infantil produtivo, sobre o qual 

discutimos as suas dimensões: conceitualização, causas possíveis, perfil das crianças 

que trabalham, conseqüências desse tipo de trabalho para o desenvolvimento da criança, 

assim como formas de sua erradicação. 

O brincar é um dos direitos das crianças e adolescentes apontado pelo 

ECA. Esse direito é expresso, também, no Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil, referencial este baseado em teorias psicológicas (sócio-cultural). Neste trabalho 

específico, o brincar foi discutido no interior da teoria sócio-cultural, proposta por 

Vygotsky (1984a, 1984b) e Leontiev (2001), que enfocam a importante contribuição 

desse direito para o desenvolvimento do ser humano. 

Ao discutirmos essas questões – infância, trabalho infantil e brincadeira – 

surgiu a necessidade de entendermos melhor como elas se intercruzam, uma vez que 



esse viés do tema trabalho infantil, é, ainda, pouco estudado46. No capítulo 4 nos 

ocupamos desse propósito: compreender o trabalho infantil em relação a infância e a 

brincadeira. No que segue, apresentaremos uma discussão acerca dos aspectos 

metodológicos desta pesquisa.  

5.1. Pesquisa qualitativa: algumas considerações 

  A pesquisa é entendida por nós como lugar em que se constroem 

conhecimentos, partindo do pressuposto que a realidade é socialmente construída. É a 

partir dessa concepção e através de seus instrumentos, que a interação sujeito-

pesquisador e sujeito-pesquisado instiga processos de produção de sentido, o que 

implica na desfamiliarização de construções conceituais, de crenças e na concepção  de 

que ambas são construções sócio-históricas (Spink & Frezza, 1999).  

Spink e Menegon (1999) ressaltam a necessidade da pesquisa ética, 

considerando alguns aspectos: 

1) Pensar a pesquisa como uma prática social, adotando 
uma postura reflexiva em face do que significa produzir 
conhecimento...; 2) Garantir a visibilidade dos 
procedimentos e análise de dados...; 3) Aceitar que a 
dialogia é intrínseca à relação que se estabelece entre 
pesquisadores e participantes (p.91) 

São esses critérios que levamos em consideração ao elaborarmos os 

aspectos metodológicos desta pesquisa, que tem como objetivo, conforme apontado, 

46 Os estudos realizados sobre a temática trabalho precoce produtivo estão mais relacionados com a 
configuração do mesmo. Entre eles estão: O trabalho infantil (Cipola, 2001), A perversão do trabalho 
infantil (Neves, 1999), Pequenos trabalhadores do Brasil (Rizzini, 2002). Trabalho Infantil – 
Examinando o problema, avaliando estratégias de erradicação (Silveira, Amaral e Campineiro, 2000) 



investigar como as crianças em situação de trabalho no beneficiamento da castanha de 

caju, a partir do seu discurso e de suas práticas, vivenciam o brincar em seu cotidiano. 

Enfatizamos, ainda, preocupação com a qualidade dos dados, que se reflete na 

necessidade de uso sistemático de dados de diferentes procedimentos/instrumentos 

relacionados com o nosso fenômeno. (Haguette, 1992).  

Na investigação qualitativa, segundo Minayo (1993), é necessária a 

existência de alguns aspectos como a flexibilidade, a abertura e a capacidade de 

interação com os participantes e com outros pesquisadores, pois, dessa forma, os 

instrumentos construídos podem ser facilmente modificados e corrigidos durante o 

processo de trabalho de campo. Nesse processo, vários passos são necessários, dentre os 

quais destacamos a importância do estabelecimento de estratégias de entrada em campo 

ou fase exploratória. Segundo Minayo (1993), na qual devemos levar em consideração: 

os detalhes do primeiro impacto da pesquisa, ou seja, 
como apresentá-la, como apresentar-se, a quem se 
apresentar, através de quem, com quem estabelecer os 
primeiros contatos. O processo de investigação prevê idas 
ao campo antes do trabalho mais intensivo, o que permite 
o fluir das redes de relações e possíveis correções já 
iniciais do instrumento de coleta de dados. (p.103) 

  A seguir, apresentaremos quais foram os procedimentos e instrumentos 

utilizados na construção do corpus desta pesquisa.

5.2. Procedimentos e instrumentos 

Um dos primeiros passos realizado foi a escolha do lugar para a 

realização da pesquisa, baseando-se numa consulta à Delegacia Regional do Trabalho – 



DRT/RN. Nessa visita recebemos uma relação de municípios do Rio Grande Norte que 

apresentam focos de trabalho infantil produtivo. Embora a DRT/RN não apresente 

dados oficiais atualizados, é possível saber desses focos devido as denúncias da 

população e dos Conselhos Tutelares e as fiscalizações realizadas pela própria DRT/RN. 

No quadro que nos foi apresentado, constam as seguintes atividades: 1) 

No lixão, nas cidades de São Gonçalo, Assú e Mossoró; 2) Na agricultura, em Mossoró; 

3) Atividades na feira carregando as compras dos clientes, vendendo picolé, atividades 

no matadouro, em que a função das crianças é separar os miúdos do boi e atividades no 

beneficiamento da castanha de caju, na cidade de João Câmara. Diante desse perfil, 

escolhemos o município de João Câmara, por ser um dos municípios que mais apresenta 

focos de trabalho infantil produtivo e a atividade de beneficiamento da castanha do caju, 

por ser típica da nossa região, além de não constar pesquisas em relação a essa 

atividade, conforme é apontado no Mapa de indicativos do trabalho da criança e do 

adolescente no RN (Brasil, 1999), no capítulo 3 do presente trabalho. 

Na DRT/RN nos foi concedido um meio de contato com o Conselho 

Tutelar de João Câmara e, através dele, conseguimos conhecer a comunidade Amarelão, 

localizada no mesmo município – um dos locais em que é realizado o beneficiamento da 

castanha de caju. Diante da escolha do local da pesquisa, encaminhamos o projeto de 

pesquisa ao Comitê de ética/UFRN que, posteriormente, emitiu um parecer (anexo) 

favorável à aprovação do projeto de pesquisa. 

  Para a construção do corpus, fomos, inicialmente, ao Conselho Tutelar de 

João Câmara/RN, conversamos com o conselheiro, explicando qual era o objetivo da 

pesquisa e como poderíamos chegar à comunidade e realizar este trabalho. Ele nos 



indicou a Irmã Therezinha47, que faz um trabalho nessa comunidade e que poderia nos 

orientar nos encaminhamentos necessários. Entramos em contato com ela e marcamos 

uma reunião na própria comunidade. 

  Na primeira visita explicamos à Irmã Therezinha qual era o objetivo da 

pesquisa e averiguamos a possibilidade desta ser realizada na comunidade. Ela foi 

bastante receptiva e disponível para ajudar no andamento da pesquisa, dando 

informações gerais e mostrando documentos a respeito da comunidade. Além disso, nos 

levou para conhecer o lugar, apresentando-nos aos moradores. Pudemos verificar que a 

maioria das famílias trabalha com o beneficiamento da castanha de caju atividade em 

que há presença das crianças e adolescentes no trabalho. Esse encontro foi importante 

para o andamento da pesquisa, pois possibilitou uma aproximação com os moradores, 

devido o contato que tivemos com a Irmã Therezinha, que é uma pessoa de grande 

confiança e estima na comunidade. 

  A partir dessa visita, iniciamos a observação participante. Tivemos a 

necessidade, através desse procedimento, de conhecer o caráter peculiar das atividades 

em situação de trabalho que possam estar relacionadas ao lúdico. A observação 

participante não é só a participação do pesquisador, mas um envolvimento que deve ter, 

segundo Haguette (1992, p. 28), “um compartilhar, não somente com as atividades 

externas do grupo, mas com os processos subjetivos – interesses e afetos – que se 

desenrolam na vida diária dos indivíduos e grupos”. 

47  A Irmã Therezinha é da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e faz um trabalho de 
evangelização nessa comunidade há doze anos. Ela trouxe grandes benefícios para a comunidade, tais 
como: construção de cisternas, incentivos e financiamentos para o trabalho do beneficiamento da castanha 
de caju, levou cursos de artesanato, de culinária. Atualmente está tentando inserir mais famílias no 
Programa de Reforma Agrária com a finalidade de terem terras produtivas para plantarem os cajueiros e 
terem, assim, os gastos com a compra da castanha para o beneficiamento, diminuídos. Essas informações 
foram retiradas de um relatório existente na Associação Comunitária do Amarelão e dos depoimentos dos 
moradores da comunidade. 



Dessa forma, realizamos várias visitas à comunidade, num total de oito. 

Algumas vezes estas foram de um dia, outras vezes, durou até quatro dias. Participamos 

de diferentes atividades na comunidade, como em uma das etapas do processo de 

beneficiamento da castanha de caju - tirar a pele - , nos momentos de brincadeiras, 

comemoração do dia das crianças, realização da primeira eucaristia, reuniões da 

Associação Comunitária do Amarelão48. Foram feitas, também, visitas à creche, à 

escola e ao posto de saúde do lugar. Essas participações foram importantes, pois 

subsidiaram a contextualização da comunidade e nos colocaram em maior proximidade 

com seus moradores, facilitando a escolha dos participantes da pesquisa49.

O primeiro contato com o grupo de participantes foi no próprio local do 

beneficiamento da castanha de caju. Observamos, de longe, como era o cotidiano das 

crianças junto com suas famílias. Em seguida, foi estabelecido um contato direto com as 

crianças, tentando compreender esse cotidiano. A observação foi livre, no próprio local 

de moradia e de trabalho no beneficiamento da castanha de caju.  

48 A Associação Comunitária do Amarelão foi criada no dia 21 de maio de 1994, contando com duzentas 
(200) famílias associadas. Seu Estatuto apresenta como objetivos e finalidades gerais: a) Promover a 
educação, a formação profissional e a assistência gratuita aos jovens e adultos de ambos os sexos que 
tenham carências e necessidades, b) Administrar projetos de bem-estar social nos termos do presente 
Estatuto, c) Representar a comunidade e os projetos junto aos órgãos públicos e privados no atendimento 
de suas reivindicações, d) Promover o desenvolvimento sócioeconômico da comunidade através da 
integração de seus moradores, e) Tornar-se, através de projetos, um centro de irradiação na comunidade 
pela promoção humana, social, cultural, religiosa e de ajuda econômica. A iniciativa da criação da 
Associação foi da Irmã Therezinha que conseguiu recursos de uma organização da Espanha (Manos 
Unidos) para a construção do prédio para seu funcionamento. Além disso, foi possível construir uma 
padaria com seus equipamentos, uma fábrica de doce, marcenaria-escola e cisternas. Foram também 
promovidos cursos de artesanato para a comunidade. Por dificuldades financeiras e administrativas, as 
atividades desenvolvidas pelo Projeto foram interrompidas. Atualmente, a Irmã Therezinha está tentando 
reorganizar a Associação e reformular o seu Estatuto junto com o presidente que foi empossado 
recentemente (2003). 

49 As participantes da pesquisa serão melhor caracterizadas no tópico 5.4., pois esta seqüência reflete o 
próprio processo da pesquisa. Antecipando, aqui, dados dessa caracterização, temos: as participantes são 
quatro, todas do sexo feminino, com as idades de 7, 8  (duas) e 11 anos. As suas atividades dentro do 
processo de beneficiamento da castanha de caju são quebrar e tirar a pele da castanha. Todas freqüentam 
a escola. 



A escolha do grupo de pesquisa – crianças em situação de trabalho – 

deu-se a partir de observações, na fase exploratória. Dentre as crianças em situação de 

trabalho, elegemos aquelas que passam a maior parte do seu tempo trabalhando no 

beneficiamento da castanha de caju na comunidade Amarelão e cujo acesso nos foi 

possibilitado.

Assim, elegemos crianças pertencentes a dois grupos de famílias que 

comercializam a castanha beneficiada de forma diferenciada, como veremos mais 

adiante. Chegamos, assim a um grupo de quatro crianças, posteriormente apresentadas. 

O número reduzido de participantes justifica-se pela perspectiva qualitativa adotada, 

uma vez que estamos preocupados no aprofundamento e abrangência da compreensão 

da realidade vivenciada por essas crianças. 

O responsável por cada criança assinou um termo de consentimento 

(apêndice A), autorizando cada uma a participar da pesquisa, como também lhes foram 

dadas informações acerca dos objetivos e procedimentos e de que as entrevistas seriam 

gravadas em áudio. Asseguraremos o sigilo, não colocando o nome dos participantes, 

apenas suas iniciais para identificação. Cada criança foi consultada, também, sobre sua 

participação na pesquisa. 

Toda a observação foi registrada no que chamamos “diário de campo”.

Esse instrumento contém o relato escrito do que o pesquisador ouve, presencia e pensa 

no decorrer da construção dos dados (Minayo, 1993). Com essas informações, 

comparamos e complementamos com as outras obtidas por outros instrumentos. Assim, 

pudemos, como aponta Minayo (1993, p.136), “distinguir os resultados da observação 

direta em relação aos depoimentos dos nativos e suas interpretações dos fatos, e as 

interpretações e inferências do pesquisador”.



Durante as visitas foi utilizada a fotografia como recurso de pesquisa, 

com o objetivo de enriquecer a compreensão do cotidiano dessas crianças aliado com 

outros procedimentos. As fotos, segundo Maurício Silva (2003, p. 90), são imagens 

polissêmicas, portanto, têm um caráter ambíguo, podendo ser sua realidade, simulacro e, 

ainda, revelar coisas que o “olho não vê”. Jobim e Souza (2003) nos chama a atenção 

para a imagem técnica (entendida por ela como fotografia, vídeo, internet etc.) e 

complementa o pensamento do autor acima citado, dizendo: 

Compreender uma imagem é poder percorrer, no sentido 
inverso, o caminho de seu processo de criação. Uma 
imagem técnica esconde conceitos e sentidos que lhe 
deram origem, portanto, decifrá-la é procurar reconstruir o 
texto ou os textos que tal imagem contém.  (p. 79) 

  Os momentos em que foram tiradas as fotos eram de bastante euforia 

para as crianças. Elas ensaiavam poses, lugares e motivos, em meio a risadas e brigas. 

Na visita seguinte, no contato inicial com as participantes, apresentava a elas as fotos 

reveladas, as quais provocava lembranças do momento em que foram fotografadas, 

emergindo, também, novas significações. 

  No decorrer das visitas, tínhamos como outro procedimento a utilização 

de desenho, pois consideramos um recurso que seria mais apropriado para o trabalho 

com crianças pequenas, que facilita o fluir de informações sobre como elas estão 

concebendo o contexto sócio-cultural no qual estão inseridas (Gobbi, 2002). Ferreira 

(2003) acrescenta que: 

As imagens figurativas, indicadoras e testemunhas do 
valor simbólico e cultural do desenho, têm significados 
atribuídos pela própria criança que desenha, e esta tem a 
intenção de representar simbolicamente alguma coisa, 
dirigida por uma série de representações e crenças 
advindas de seu meio cultural. 
... Considerando a figuração da criança como um “espaço” 
do simbólico e uma forma de interação que produz 



sentidos, há de se considerar também as (re)interpretações 
da própria criança/autora na construção do desenho. (p. 
16)

  Na quinta visita, após estarmos bem próximas às participantes e termos 

conquistado a confiança delas e de suas famílias, iniciamos, com duas das participantes, 

uma sessão de desenho. Elas apresentaram dificuldades de desenhar, sempre 

verbalizando que não sabiam desenhar e demonstrando desinteresse pela atividade. 

Tínhamos pedido, num primeiro momento, para desenharem o que elas faziam durante a 

manhã, e, num segundo momento, as pessoas da família e o que estas faziam no dia-a-

dia. Esses dois temas foram escolhidos para complementarmos informações sobre a 

rotina das crianças, bem como a relação delas com os membros da família. 

  Nessa sessão entregamos papel ofício A4 para cada participante com 

lápis coloridos (cera, hidrocor e madeira) deixados no centro da mesa. Enquanto 

produziam o desenho estabelecíamos um diálogo, em que elas explicavam o que 

estavam desenhando. Assim, o significado de um determinado desenho produzido pela 

criança se dá não só pelo entendimento dele mesmo, mas, sua associação do discurso 

produzido no momento em que se está desenhando. É um dos momentos de reflexão do 

seu mundo imaginário e de suas emoções. 

  Com as participantes “A” e “D”, esse procedimento ficou difícil de ser 

realizado, uma vez que não demonstraram interesse em realizar o que se tinha pedido. 

Dessa forma, tentamos criar outras estratégias para que pudéssemos conhecer melhor a 

vivência do lúdico no cotidiano dessas crianças. 

Durante as visitas percebemos que a brincadeira é a atividade que mais 

envolve as crianças, uma vez que as mesmas ficavam felizes, pediam para brincar, além 

de terem verbalizado que era a coisa que mais gostavam de fazer. Como recurso a ser 



acrescentado aos demais, na sexta visita levamos alguns jogos (dominó de animais e um 

jogo de completar as palavras) para que eles servissem como elementos 

desencadeadores do discurso das crianças. Assim, enquanto brincavam, perguntamos às 

crianças o que elas sentiam quando estavam brincando, o que elas mais gostavam de 

fazer, em que pensavam quando estavam trabalhando, sendo questões norteadoras do 

discurso delas, além de observar como se relacionavam num momento lúdico. Essa 

atividade foi realizada após o trabalho, durante a tarde, na casa de uma das 

participantes.

Na sétima visita construímos com elas um jogo da memória com cartões 

de cartolina e figuras de revistas e de panfletos, em que pedimos para recortarem figuras 

de coisas (objetos, brinquedos, comidas etc) que elas gostavam ou queriam possuir. 

Após a construção do jogo, elas brincaram várias vezes, levando, também, para os 

irmãos e colegas brincarem. Uma outra atividade sugerida por nós foi o jogo da forca, 

cujo tema foi tipos de brincadeira que estão presentes no cotidiano das participantes. 

Num outro momento, sentamos para falar sobre cada brincadeira referida na forca, em 

que questionamos como se brinca, com o quê, com quem, em que horário e o local 

destinado às brincadeiras. Realizamos as duas atividades, à tarde, na casa da Irmã 

Therezinha.

Nessas duas últimas visitas, as crianças se interessaram bastante pelas 

atividades, o que muitas vezes faziam-nas irem à casa da Irmã Therezinha, às cinco e 

meia da manhã, chamaram-nos para brincar. Ressaltamos que a nossa presença junto a 

elas era uma novidade, pois na maior parte do dia não tinham ninguém que 

disponibilizasse o seu tempo somente para elas e que possibilitasse outras brincadeiras e 

jogos com recursos diferentes dos que possuíam. De certa forma, as atividades que 



envolviam as brincadeiras e as entrevistas proporcionaram às crianças momentos de 

descontração, diversão e de expressão de seus sentimentos e desejos. 

A oitava e última visita reservamos para a realização de entrevistas

semi-estruturadas. Esta é uma guia que não prevê todas as situações e condições de 

trabalho de campo. O roteiro da entrevista é um  instrumento que deve ser facilitador do 

diálogo entre pesquisador e participante e devem constar itens que possam delinear o 

objeto de estudo. As entrevistas foram realizadas de forma individual, na casa da Irmã 

Therezinha, duas à tarde e duas pela manhã, em dias consecutivos. Essas seguiram um 

roteiro, utilizando as narrativas pessoais, em que foram realizados alguns recortes 

referentes ao cotidiano das crianças, o que mais e menos gostam de fazer, os sonhos 

para o futuro, o que consideram ser criança. Nessas entrevistas, procuramos verificar a 

confluências das atividades que as participantes realizam: estudo, lúdico e o trabalho. 

As participantes ficaram inibidas no momento da entrevista, 

principalmente duas, mas no decorrer das mesmas foram respondendo mais livremente. 

Quando terminava cada entrevista, cada uma pedia para escutar a sua gravação. Após o 

término de todas as entrevistas, uma pediu para escutar a gravação da outra, para 

compartilhar o que foi dito por elas. Assim foi feito, de acordo com o consentimento 

delas.

Com esta última visita encerramos os procedimentos necessários para a 

construção do corpus. Uma outra visita ficou de ser realizada após a conclusão do 

mestrado, em que temos a intenção de dar um retorno à comunidade, realizando uma 

oficina de brincadeiras com as participantes, apresentando a seus pais os principais 

dados que a pesquisa proporcionou. Em relação à Irmã Therezinha, apresentaremos 

esses dados mais detalhadamente com a finalidade de poder possibilitar alguma 

mudança na comunidade. Além de confeccionar um álbum com as fotos tiradas durante 



a pesquisa para as participantes e para a Associação, disponibilizando o acesso à 

comunidade, desse material.  

  A seguir, a partir das informações construídas através dos procedimentos 

acima apresentados, contextualizaremos a comunidade Amarelão. 

5.3. Contextualizando a comunidade Amarelão 

  A comunidade de Amarelão localiza-se a 15Km de João Câmara, 

município localizado a 74 Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que tem, por 

proximidade, a comunidade de Serrote São Bento e o assentamento Santa Terezinha50.

Esta comunidade, segundo os moradores, é bem antiga, “do tempo em que se pegava 

índio na mata”, ou seja, é do tempo em que os brancos iam caçar índios na mata para 

domesticá-los, há mais de um século. Os moradores dizem ser de uma origem indígena; 

alguns deles têm traços indígenas e a forma de ordenamento das casas é semelhante a 

dos índios, em que o chefe da família tem uma casa no centro e os demais filhos 

casados, ao redor. Os moradores começaram a se perpetuar entre si mas também 

receberam influência dos pernambucanos na época da construção da ferrovia no Rio 

Grande do Norte (Depoimento de um dos moradores da comunidade). 

  A origem do nome da comunidade “Amarelão” é ainda incerta, 

apresentando duas versões: uma delas diz que a cidade foi fundada por povos indígenas 

vindos da Paraíba e eles tinham uma cor amarela; a segunda atribui o nome à existência 

50 Esta última é um desdobramento do Amarelão, em que algumas pessoas participaram da Reforma 
Agrária e ganharam essa terra e a nomearam de Santa Tereza. Esse nome foi dado em homenagem a Irmã 
Therezinha, segundo informações de moradores da comunidade. 



de um boi amarelo que sempre estava pastando em suas terras, surgindo o nome 

Amarelão.

  No começo de sua existência os moradores viviam do que a natureza 

disponibilizava (pesca, frutos, caça) e de plantações para o auto-sustento (milho, feijão). 

Com o passar dos anos, os grandes fazendeiros foram tomando conta das terras, 

cercando-as, ficando a população desta comunidade apenas com o espaço de suas casas 

construídas. Sem terra, não tinham como se sustentar. Assim, a população foi obrigada a 

ir trabalhar para os fazendeiros nas lavouras de algodão. Porém, no período da Segunda 

Guerra Mundial, as plantações de algodão foram acometidas de uma peste de bicudos, o 

que ocasionou a falência dos fazendeiros. Mais uma vez, a população fica sem local 

para trabalhar e migra para outras cidades e estados à procura de trabalho. Muitas vezes, 

durante as longas estiagens, não conseguiam trabalho e chegavam a mendigar. Nesse 

contexto, uma pessoa resolveu beneficiar a castanha de caju para comercializá-la e esta 

atividade foi disseminada para grande parte da comunidade. 

Apesar dessa atividade ser a base da economia da comunidade, ainda 

existem muitas famílias que sobrevivem do emprego de “arrancar tocos” para servir 

como lenha e colher agave nas fazendas. Essas famílias estão localizadas nos setores 

mais distantes e é perceptível uma maior pobreza, através de seus discursos, quando 

verbalizam que, ainda, têm que mendigar para comer e que, às vezes, chegam a passar 

fome.

O beneficiamento da castanha de caju é uma atividade realizada na 

própria casa de cada família. A matéria-prima, a castanha in natura, não é disponível na 

comunidade; vem de fora, da cidade de Serra do Mel/RN. A entrega da castanha é 

realizada semanalmente para os coordenadores (são aproximadamente sete) que, por sua 

vez, distribuem entre as famílias para beneficiá-las. 



O processo de beneficiamento da castanha passa por algumas etapas: 1) 

Seleção da castanha in natura – a castanha é separada por tamanho; 2) Torragem – as 

castanhas são colocadas em uma vasilha e assadas no carvão; quando estão torradas, são 

molhadas para esfriarem rapidamente (Fig. 1); 3) Corte – a casca da castanha é 

quebrada para retirar a amêndoa com a ajuda de um pedaço de madeira ou de ferro (Fig. 

2); 4) Tiragem da pele – a castanha, depois de ser retirada da casca, fica envolvida por 

uma pele seca, que é retirada com as mãos ou com ajuda de uma faca (Fig. 3); 5) 

Empacotamento – tendo passado por todas as etapas, a castanha beneficiada é 

empacotada. Com o processo de beneficiamento concluído, elas são comercializadas

através dos coordenadores que as levam para vender em Recife.

Figura 1 – Torragem da castanha 



Figura 2 – Corte ou quebra da castanha 

Figura 3 – Tiragem da pele da castanha 



Para conseguir 1Kg de castanha beneficiada é necessário 5Kg de 

castanha in natura e 11horas (5h às 16h) de trabalho, contando com cinco pessoas 

(crianças, adolescentes e adultos). As famílias compram a castanha in natura por R$ 

1,27/Kg; o valor de entrega da castanha beneficiada está R$ 8,50. O lucro seria de R$ 

2,15, mas os coordenadores ainda tiram uma porcentagem desse valor. A castanha 

beneficiada é transportada para Recife. Nesse percurso, caso ocorra algum imprevisto 

que implique em despesas, - multa, por exemplo, o valor é dividido por todos. O lucro 

real é ínfimo. A média, por semana, do lucro por família é de R$ 30,00; porém existem 

famílias que ficam devendo a castanha in natura. Algumas pessoas da comunidade 

vendem suas castanhas nas praias de Natal, nos fins de semana. Nesta comercialização é 

que conseguem ter um lucro maior. 

As famílias consideram essa atividade importante em suas vidas, apesar 

do pequeno lucro que obtém com esse trabalho. A importância dada justifica-se por não 

precisarem mais mendigar. O problema dessa atividade é o período da entressafra, em 

que as castanhas in natura são escassas e o preço fica muito elevado, resultando lucro 

muito baixo para as famílias. Com a finalidade de comprarem e estocarem a castanha in

natura para o período da entressafra, em 1998 foi criado o Projeto da Castanha, sob a 

iniciativa da Associação Comunitária do Amarelão. Dentro da gestão financeira do 

Projeto foi definido que seria acrescida uma taxa administrativa sobre o preço da 

castanha in natura no repasse aos beneficiários, tendo como finalidade básica cobrir 

gastos decorrentes da administração do Projeto, da compra e armazenamento da 

castanha e fazer com que houvesse um crescimento paulatino dos recursos do mesmo.  

O presidente da Associação, Titinho (como era mais conhecido), foi 

quem começou a fazer o elo com o distribuidor da castanha in natura e a dividia com as 



famílias. Com o seu assassinato51 o Projeto não conseguiu se desenvolver e a 

Associação não evoluiu, no que diz respeito aos seus objetivos. A população apresenta 

medo e insegurança a partir desse acontecimento, além das constantes ameaças de 

assaltos e do medo da não entrega da castanha in natura para o beneficiamento pelo seu 

distribuidor, o que viria a ocasionar o fim das atividades que garantem o sustento das 

famílias.

Foi realizado um levantamento pela Irmã Therezinha, em parceria com o 

Conselho Tutelar, na comunidade de Amarelão, Serrote São Bento e o Assentamento 

Santa Terezinha, no ano de 2003, acerca dos dados da população com a finalidade de 

elaborar um documento a ser enviado para a Alemanha com o objetivo de conseguirem 

recursos para a melhoria do trabalho da castanha, o preparo de jovens e adultos para 

uma profissão e a erradicação do trabalho infantil.  

Os dados da população foram os seguintes: 

350 famílias; 

1.480 pessoas; 

230 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos; 

234 crianças na faixa etária de 7 a 14 anos; 

200 jovens de 15 a 20 anos. 

51 Em novembro de 2001 ocorreu um assalto na comunidade Amarelão. Os assaltantes tinham como 
finalidade levar R$ 15.000,00 de Titinho, que, na época, era presidente da Associação Comunitária; 
porém esta quantidade de dinheiro não existia. Segundo os moradores, o assassinato de Titinho foi 
articulado por um primo da vítima – um dos líderes da comunidade – que perdeu espaço para Titinho, 
devido a popularidade que o mesmo possuía junto à comunidade e ao prefeito. Era ele quem resolvia tudo 
para os moradores: aposentadoria, lia documentos, aconselhava, pois era um dos poucos moradores que 
tinha cursado até a 4ª série do ensino fundamental. 



Para essa população, em específico a do Amarelão, são oferecidos os 

serviços de: 

Padaria – é da Associação, mas está alugada para uma família de João Câmara 

por R$ 50,00/mensal; 

Centro Social – serve para realizar reuniões, cursos, catequese. É de propriedade 

da Associação; 

Uma sala para guardar máquinas – neste local estão algumas máquinas que no 

tempo do Projeto da Castanha tinham como objetivo modernizar o beneficiamento da 

mesma; porém não conseguiram uma mobilização da população e os recursos 

financeiros terminaram. Hoje encontram-se desativadas; 

Uma sala para o armazenamento da castanha in natura – essa sala servia para o 

Projeto da Castanha. Hoje, a distribuição da castanha está sendo feito pelos 

coordenadores e eles usam a referida sala para guardar e pesar a castanha; 

Uma creche municipal – funciona das 8h às 10h40min, atendendo 30 crianças 

numa faixa etária de 2 anos e meio a 6 anos, todas em uma única sala. A creche tem 

como profissionais uma merendeira e uma professora. Esse horário de funcionamento 

deve-se, segundo a professora, à constante falta de merenda e à dificuldade de 

locomoção da professora para João Câmara. Esta mora em João Câmara e ensina à tarde 

em uma escola privada. Penso que seria este o real motivo das aulas terminarem às 

10h40min, pois se terminassem ao meio-dia ela não teria condições de estar na outra 

escola em que trabalha, no período vespertino.  

Existia muita evasão na creche; o ano de 2001 começou com vinte e 

cinco (25) crianças (a professora só começou lecionar na creche em outubro de 2001) e 

terminou com cinco (05). Este ano, a freqüência está regular, e, segundo a professora, as 

crianças faltam mais quando não há merenda. A quantidade de material didático e de 



brinquedos é escassa. Não há ventilação (a sala não tem janelas) e iluminação 

adequadas na creche. Essa localiza-se no centro da comunidade; 

Uma escola municipal – esta escola atende ao ensino fundamental I, 1ª a 4ª série, 

funcionando em quatro turnos: matutino (7h às 10h40min) e intermediário (10h40min 

às 14h) – 2 turmas de 1ª série, 2 turmas de 2ª série –;  vespertino (14h às 17h30min) – 1 

turma de 3ª série e 1 turma de 4ª série, e noturno – educação de jovens e adultos. Essa 

escola está mais afastada do centro da comunidade e seus funcionários – duas 

professoras e uma merendeira – são da própria comunidade. 

A faixa etária das crianças da 2ª série está entre 9 a 12 anos, com um 

número aproximado de 28 crianças por turma. Muitas delas são repetentes e não sabem 

ler. Segundo a professora da 2ª série: “elas não prestam atenção na aula, é só olhar para 

o quadro, prestar atenção que conseguem ler; aqui não existe pré-escola e a creche só 

faz tomar conta das crianças”. 

Não existem livros didáticos, nem brinquedos. Na sala há, apenas, 

algumas cartolinas, tesouras e cola. A professora fala que os pais não incentivam os 

alunos a irem para a escola; eles vão quando querem e quando chegam na escola só 

querem ficar brincando. A evasão de alunos sempre foi elevada, porém nos últimos anos 

tem diminuído bastante em decorrência do programa bolsa-escola e da fiscalização do 

Conselho Tutelar. Apesar dessas iniciativas, as crianças ainda faltam por trabalharem no 

beneficiamento da castanha. 

Os alunos que moram na comunidade e que estão cursando o Ensino 

Fundamental II e aqueles que freqüentam o ensino médio têm que ir para João Câmara 

estudar à noite. Toda noite um ônibus de João Câmara, disponibilizado pela prefeitura, 

faz o percurso comunidade – João Câmara – comunidade para que os jovens possam ir 

para a escola. 



Posto de saúde – funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h40min. O 

horário de funcionamento é o mesmo horário da creche, pois a auxiliar de enfermagem 

que é responsável pelo posto retorna para João Câmara com a professora da creche. O 

posto de saúde fica vizinho à escola. Não existe médico de nenhuma especialidade no 

posto, nem “de vez em quando” e a falta de medicamento é uma constante.

Existem, também, cinco agentes de saúde que trabalham na comunidade. 

Um deles sugeriu à auxiliar de enfermagem que fosse fazer um acompanhamento aos 

hipertensos: verificar a pressão arterial e aconselhar sobre o uso contínuo da medicação. 

Durante essas visitas, se a auxiliar de enfermagem encontra alguma pessoa com a 

pressão arterial alterada, encaminha para João Câmara, para ser assistida, pois o posto 

de saúde da comunidade não tem condições de prestar um atendimento emergencial. 

Igreja Evangélica Nova Aliança, Igreja Católica, uma quadra de esportes, um 

bar de propriedade particular;

Outros serviços – Não existe água encanada; a água utilizada na comunidade é 

conseguida através de cisternas e caçimbão. A iluminação é precária, a quantidade de 

postes de iluminação não é suficiente para a necessidade da comunidade. Existem 

orelhões espalhados pela comunidade.

Contextualizar a comunidade na qual estão inseridas as crianças, fez-se 

necessário para compreendermos o contexto, as relações familiares e econômicas e, a 

partir daí, configurar o lugar do lúdico para as participantes.  A seguir, vamos apresentar 

as participantes da pesquisa52.

52 A escolha das participantes se deu em função das condições já explicitadas. Quanto ao fato de todas as 
participantes serem do sexo feminino, observamos que durante as brincadeiras todas as crianças 
participavam, independente de ser brincadeiras “de menino” ou “de menina”.  O número reduzido de 
participantes pode ser justificado pela perspectiva adotada; a necessidade de cautela na generalização dos 
dados deve, no entanto, ser considerada. 



5.4. Participantes53

A participante “A”, 8 anos, sexo feminino, é a sexta filha de uma família 

de dez filhos. Os demais filhos têm idades de 19 (F), 17 (F), 15 (F), 12 (M), 11 (F), 7 

(F), 5 (M), 3 (M) e 1 (F). Todos os filhos estão estudando, com exceção dos três mais 

novos, um não tem idade para freqüentar uma instituição escolar e os de 5 e 3 anos, que 

poderiam estar freqüentando a creche, não a freqüentam, pois sua mãe não gosta da 

pessoa responsável pela mesma, segundo as participantes. 

Os pais da participante “A” não conseguiram concluir o ensino 

fundamental. Sua mãe (36 anos) estudou até a quarta série e seu pai (43 anos) nunca 

estudou. Ambos trabalham no beneficiamento da castanha de caju junto aos seus filhos, 

há mais de vinte anos. O processo de beneficiamento vai da compra à comercialização 

da castanha. Quando iniciaram essa atividade, eles compravam a castanha in natura

vinda da Serra do Mel, mas com o constante aumento do preço, começaram, em 2003, a 

comprar em João Câmara. Para a sua comercialização, vão para a praia de Ponta Negra 

em Natal, onde conseguem obter um lucro maior. Trabalham beneficiando a castanha de 

segunda a sexta-feira e aos sábados e domingos, os pais, vão comercializá-las. 

Atualmente conseguem, por final de semana, de R$ 200,00 a R$ 300,00, no período de 

veraneio.

A cada membro da família é destinada uma atividade. O pai torra, 

quebra, despela e comercializa a castanha, a mãe faz as mesmas atividades, exceto torrar 

a castanha. A filha mais velha despela a castanha e lava roupa; a de 17 anos fica 

responsável pela casa e, quando necessário, despela castanha; a de 15 anos e o filho 

53 As participantes serão referidas por letras – “A”, “B”, “C” e “D”, sendo modificados os seus nomes por 
questões éticas, garantindo sigilo e privacidade dos sujeitos.  



mais velho quebram e despelam a castanha; as de 11, 8 e 7 anos despelam a castanha e 

os outros três não trabalham. 

A participante “A”, durante a pesquisa, estava fazendo a segunda série 

numa escola situada na própria comunidade, no turno da manhã. Ao final do ano, 

conseguiu ser aprovada para a terceira série. O horário de estudo modificou para tarde. 

Além da escola, freqüenta o catecismo. A atividade que desenvolve no beneficiamento 

da castanha de caju é despelar a castanha, num horário após a aula, no período da tarde. 

Durante as férias escolares, ela trabalha parte dos dois turnos. 

As duas outras participantes do grupo, “B” e “D”, são irmãs da 

participante “A”. Dessa forma, não iremos contextualizar a sua família, novamente. 

  A participante “B”, 7 anos, sexo feminino, é a sétima filha. No ano de 

2003, ela estava fazendo a primeira série, no horário intermediário, na mesma escola 

que a participante “A”. Ao final do ano foi reprovada. Também freqüenta o catecismo. 

Ela tira a pele da castanha quando chega da escola, mas faz mais esporadicamente que 

as irmãs. Isso deve-se, talvez, ao horário que ela estuda, que vai das 10 horas às 14 

horas. No período das férias escolares, a sua freqüência ao trabalho aumentou, 

observado nas visitas. 

  A participante “D”, 11 anos, sexo feminino, é a quinta filha. Ela 

estudava, no ano de 2003, a quarta série, a tarde, na escola da comunidade. Foi 

aprovada, irá cursar a quinta série em João Câmara, pela manhã, pois, na comunidade só 

tem essa série à noite. A mesma não estudará à noite, pois a escola fica distante de onde 

mora e a iluminação é precária. Essa falta de estrutura provoca nos familiares 

insegurança, fazendo com que eles não permitam deixá-la estudar nesse horário. A 

responsabilidade da participante “D” é cuidar da irmã mais nova e despelar a castanha. 

Muitas vezes, essas duas atividades eram desenvolvidas simultaneamente.   



A participante “C” tem 8 anos, sexo feminino, é a quinta filha de uma 

família de seis filhos. Os demais filhos têm idades de 17 (M), 16 (F), 14 (M), 12 (F) e 3 

(M). A primeira filha é casada e mora em outro estado. Todos os filhos estão estudando, 

com exceção do mais novo. O pai da participante (in memorian) conseguiu concluir o 

Ensino Fundamental I, quarta série, porém a mãe (33 anos), é somente alfabetizada. 

Atualmente é a mãe a responsável pela família devido o assassinato do 

marido, que era o presidente da Associação, conforme apontado. Desde esse 

acontecimento, a vida de toda a família mudou; foi a partir de então que todos  

começaram a trabalhar no beneficiamento da castanha, e para garantir o sustento 

precisa-se da ajuda de toda a família. Essa família trabalha tanto com a castanha in

natura vinda da Serra do Mel quanto de João Câmara e a comercialização da castanha 

beneficiada é realizada através dos coordenadores que a vendem em Recife. Trabalham, 

como a primeira família, de segunda a sexta-feira, entregando a castanha beneficiada no 

último dia de trabalho. Eles nunca contabilizaram o que ganham, não sabem quanto têm 

de lucro, pois o dinheiro que recebem da castanha beneficiada é destinado para 

alimentação, não verificando o que é lucro e o que é despesa. O filho mais velho é o 

responsável pela administração do dinheiro. 

Cada membro da família tem uma tarefa no beneficiamento da castanha 

de caju. O filho mais velho torra, quebra e despela a castanha; a mãe e o filho de 14 

anos quebram e despelam a castanha; a de 12 anos fica responsável pela casa e o filho 

mais novo não tem nenhuma atividade, mas, às vezes, tentava inserir-se nas atividades 

de quebrar e tirar a pele da castanha.

A participante “C”, durante a pesquisa, estava fazendo a segunda série, 

sendo, ao final do ano, aprovada. Pretende continuar estudando na escola da 

comunidade, fazendo a terceira série. Essa série só tem a tarde. Assim como as demais 



participantes, freqüenta o catecismo. Enquanto estava estudando, sua atividade era 

despelar a castanha, a qual durava boa parte da tarde (até as 16 horas). Quando 

começaram as férias escolares, incorporou, também, a quebra das castanhas, durante a 

manhã, passando, assim, o dia todo trabalhando. 

As participantes “A”, “B” e “D” moram vizinhas à participante “C”. Suas 

casas (Fig. 4) são de alvenaria e possuem móveis e eletrodomésticos básicos (cama,

sofá, geladeira, liquidificador, por exemplo). As duas famílias trabalham no mesmo

local, em que uma ajuda a outra. Elas vivem mais distantes, geograficamente, das 

demais famílias da comunidade.

Figura 4 – Casas das participantes 

Contextualizadas e apresentadas as participantes, no capítulo 6, 

construiremos as relações a partir das observações e do discurso delas, delineando qual 

o lugar do lúdico em seu cotidiano. 



Capítulo 6 

O lugar do lúdico no cotidiano de crianças que trabalham no 
beneficiamento da castanha de caju 

Após situarmos, no capítulo anterior, de que lugar estamos falando sobre 

a pesquisa no que concerne à postura ética, procedimentos e instrumentos 

metodológicos, da contextualização da comunidade e das participantes que constituíram 

o corpus da pesquisa, apresentaremos, a seguir, uma análise dos discursos produzidos 

pelas crianças que trabalham no beneficiamento da castanha de caju, assim como das 

observações realizadas no cotidiano da comunidade em que essas crianças estão 

inseridas.

A perspectiva de análise que norteará essa tarefa fundamenta-se nos 

estudos de Bakhtin, principalmente em que a função da linguagem é enfatizada, 

centrando sua obra no discurso. Segundo Smolka, Góes e Pino (1998, p. 155), Bakhtin 

diz que a consciência começa a operar somente quando os indivíduos iniciam a sua 

participação na textura da comunicação humana. É esta importância dada à linguagem 

por Bakhtin (2002) que estará presente na análise dos discursos que se realizará mais 

adiante.

Contudo é importante fazermos algumas reflexões sobre a linguagem, 

uma vez que ela tem um lugar de destaque na perspectiva bakhtiniana, sendo 

compreendida como meio para se entender a ideologia – reveladora de sistemas de 

valores, normas, crenças, representações de grupos sociais, cultura, condições 



econômicas (Minayo, 1993; Rizzini, 2002). Bakhtin (2002) complementa: o “discurso 

escrito [ou qualquer outra forma de discurso] é de certa maneira parte integrante de 

uma discussão ideológica em grande escala: ele responde alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.” (p.123). 

  A linguagem é vista na perspectiva sócio-cultural enquanto “fenômeno 

ideológico por excelência e o meio mais puro e mais sensível de interação” (Stam, 1992, 

p. 31). Sendo assim, é a via de produção do conhecimento da realidade, no nosso caso, 

da vivência lúdica das crianças em situação de trabalho. Além disso, a linguagem está 

sempre vinculada à história, à cultura e à ideologia. O sujeito é constituído na e pela 

linguagem, e nessa situação de pesquisa, o participante (as crianças), também, está se 

constituindo.

  Freitas (1995) aponta que o pensamento de Bakhtin considera a palavra 

como local em que se confrontam valores sociais contraditórios que refletem os 

conflitos de classe no próprio interior do sistema social. Assim, a classe social a qual 

pertencemos dá embasamento às nossas decisões e àquilo que falamos. Silvestri e 

Blanck (1993) complementam: 

... cuando debemos tomar una decisión. Nosotros 
vacilamos. No sabemos cuál es la mejor solución. 
Comenzamos a discutir con nosotros mesmos, 
comenzamos a convercernos de la exactitud de una 
decisión. Nuestra consciencia parece casi dividirse en dos 
voces independentes que se contraponen una a la outra. 
Y siempre una de estas voces, independientemente de 
nuestra consciencia, coincide con la visión, con las 
opiniones y con las valoraciones de la classe a la que 
pertenecemos. La segundo voz es siempre la voz del 
representante más típico, ideal, de nuestra classe (p.252) 

O discurso é considerado um evento social que não é uma quantidade 

lingüística abstrata e nem é a consciência subjetiva do falante; é a dialética entre o inter 



e o intrapsicológico. Para entender o discurso é preciso saber quem é: 1) O ouvinte – 

aquele que o falante leva em conta ou para quem o discurso é orientado, cuja influência 

sobre todos os fatores do discurso é crucial (Brait, 1994); 2) O falante – aquele que 

seleciona palavras no contexto de sua vida, palavras essas vinculadas a valores (idem); e 

3) O contexto – uma rede de textos da cultura que dialogam de modo contratual e 

conflitante (Barros, 1994). Dessa forma, nesse tipo de análise é requisito básico 

investigar em que condições o discurso é produzido, observando os seguintes aspectos: 

quem fala, o que fala, com que objetivo e para quem fala, em síntese, em que contexto 

fala. 

É nesta interação verbal que a enunciação é produzida – ela é de natureza 

social – assim só poderá ser compreendida no contexto no qual foi produzida. Essa 

condição é que nos permite afirmar que a enunciação é única. Assim, o princípio 

constitutivo de todo discurso e a característica essencial da linguagem é o dialogismo. 

Para Maingueneau (2000) o dialogismo refere-se à dimensão profundamente interativa 

da linguagem, em que estão presentes opiniões de interlocutores imediatos, visões de 

mundo, tendências e teorias (as diferentes vozes sociais). Essa condição torna o 

indivíduo um ser histórico e ideológico.  

Essas diferentes “vozes” implicam numa heterogeneidade de pensamento 

– diferentes formas de pensar e falar – que são invocadas num determinado instante e 

não em outro (Wertsch, 1993). A voz não é singular, ela sempre pressupõe outras vozes 

que dialogam, como Brait (1994) aponta: 

As relações dialógicas que implicam necessariamente o 
conceito de vozes, não podem ser reduzidas nem às 
relações lógicas, nem às relações psicológicas, nem as 
relações naturais ou mecânicas. Elas constituem uma 
classe específica de relações entre sentidos, cujos 
participantes podem ser unicamente enunciados 



completos, ou vistos como completos, e por trás dos quais 
estão os sujeitos discursivos. (p.25) 

É através das vozes que serão internalizadas que o sujeito se constitui. 

Esta condição está totalmente relacionada ao princípio da alteridade. O sujeito se 

constitui na e pela linguagem, conforme apontamos. Estamos sempre interpretando, 

resignificando o discurso do outro, a partir do lugar que o outro se posiciona e que nós 

nos posicionamos. 

Assim, durante a constituição do corpus, através da linguagem, 

procuramos entender como o lúdico está inserido na infância das crianças em situação 

de trabalho, enfatizando aspectos tais como: de que brincam, como, com o quê, com 

quem, lugar, horário, sentimentos e possíveis restrições ao brincar e como essa atividade 

vai se configurando entre as demais atividades, principalmente, o trabalho e o estudo. 

Os elementos constitutivos do discurso da criança, construídos a partir do corpus foram: 

Ser criança, A rotina das crianças, A cultura lúdica, O trabalho na vida das crianças e 

Perspectiva de futuro e mudanças. De acordo com esses elementos buscaremos realizar 

algumas reflexões oriundas da literatura, apresentadas no decorrer deste trabalho. 

Conforme apresentamos no capítulo anterior, são participantes da 

pesquisa quatro crianças, todas do sexo feminino, que desenvolvem atividades no 

processo de beneficiamento da castanha de caju. Na tabela abaixo sintetizamos as 

informações das participantes com seus respectivos dados sócio-demográficos. 



Tabela 5 – Dados sócio-demográficos das participantes. 

ParticipantesDados
sócio-demográficos A B C D

Idade 8 anos 7 anos 8 anos 11 anos 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o

Sexo F F F F

Série 3ª 1ª 3ª 4ª

Turno Vespertino Intermediário Vespertino Matutino

E
sc

ol
ar

id
ad

e

Reprovação nenhuma uma Nenhuma Nenhuma 

Atividade
Despela a 
castanha.

Despela a 
castanha.

Cuida da irmã 
e despela a 
castanha.

Cuida da irmã 
e despela a 
castanha.

Horário* Manhã Tarde Manhã Tarde

T
ra

ba
lh

o

Duração média 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas 
* Durante as férias, o horário é diferenciado; todos começam a trabalhar de manhã podendo ir 
até o período da tarde.

No período de realização da pesquisa, conforme apontado em outro 

contexto deste trabalho, participamos de diferentes eventos na comunidade, além da 

própria rotina das participantes durante a semana e no final de semana. As visitas à 

comunidade foram momentos de alegria, diversão, tristezas, revoltas e inconformidades 

que, de alguma forma, se refletem na construção deste trabalho. 

A análise do corpus foi realizada a partir dos dados obtidos nas 

entrevistas, observações, fotografias e produção de desenhos. A seguir, apresentaremos 

os elementos constitutivos do discurso da criança como síntese do que foi delineado a 

partir dos procedimentos referidos acima. 



6.1. Ser criança 

  No capítulo 1 deste trabalho discutimos sobre o que vem a configurar a 

infância, que elementos mínimos estão presentes para que possamos dizer que uma 

criança está vivenciando esse momento, não esquecendo que existem várias infâncias 

que são delineadas conforme o contexto sócio-cultural no qual as crianças estão 

inseridas. Mas, como as participantes consideram o que é ser criança? 

Durante as entrevistas, quando questionamos o que é ser criança para as 

participantes, uma delas, de início, colocou o trabalho como elemento necessário para 

ser criança. Porém, no decorrer da entrevista, diz que a criança tem que “brincar,

assistir televisão e dançar”, excluindo o trabalho e o estudo. O discurso da participante 

“A” reflete o paradoxo que a criança vive. Ao mesmo tempo que trabalha, quando pensa 

sobre a condição de ser criança, exclui o trabalho. De imediato, inclui; mas, 

posteriormente, exclui; volta a incluir e a excluir novamente.  

O discurso dessa participante nos mostra muito bem aquilo que Freitas 

(1995) aponta como importante no pensamento de Bakhtin: a palavra como lugar de 

conflitos e contradições, em que valores sociais contraditórios estão em jogo – trabalhar 

e/ou brincar como condição para ser criança? Assim, esse pensamento coincide com a 

opinião e valores do grupo social o qual pertence, estando presentes diferentes vozes 

nesta construção. (Silvestri e Blanck, 1993; Bakhtin, 2002) 

No segmento a seguir mostraremos a construção do pensamento da 

participante “A”: 



P54: Me diga, o que você acha que é ser criança? 
A: .... 
P: Assim, como é a vida de criança, o que a criança tem 
que fazer? 
A: Trabalhar  [inclui] 
P: Trabalhar? Por que a criança tem que trabalhar? 
A: Num seio. 
P: Você acha que é certo criança trabalhar? 
A: Eu acho. 
P: Por que você acha... 
A: Acho não! [falou bem rápido] [exclui] 
P: Por que você não acha? 
A: Porque não. 
P: Criança tem que fazer o quê? 
A: Num seio.
P: Não sabe. Criança faz o quê? 
A: Brinca. 
P: O que mais? 
A: Só. 
P: Você só faz brincar? 
A: Não. 
P: Faz quantas coisas? 
A: Trabalho. [inclui] 
P: Você faz as duas coisas. Tu achas que criança tem que 
só brincar? 
A: Não. 
P: Então tem que fazer as duas coisas – brincar e 
trabalhar?
A: Não. [exclui] 
P: Tem que fazer o quê, então? 
A: Tem que brincar, assistir televisão, dançar... num sei 
não. [exclui] 

A construção que a participante “A” vem fazendo para delinear o que 

vem a ser infância, nos permite entender como ela é construída sócio-histórico-

culturalmente. Apresentamos no capítulo 5 quem são as participantes da pesquisa, de 

que lugar elas se posicionam – formação discursiva. Assim, sabemos que a participante 

“A” está inserida, desde o seu nascimento, num contexto de trabalho, em que a 

realidade exige uma parcela de tempo para ajudar no sustento da casa; além disso, toda 

54 A letra “P” refere-se à pesquisadora.



a comunidade vivencia essa realidade e aí inclui-se as crianças que interagem com as 

participantes (contexto – Barros, 1994; Bakhtin, 2002). É esse compartilhar de 

informações, vivências e a forma como essa criança vai internalizando essas questões, o 

que permite a mesma delinear o que considera ser criança. 

Esse paradoxo não aparece no discurso das participantes “B” e “D”. Elas 

citam o brincar como condição primeira para ser criança. 

P: Me diga uma coisa, o que você acha que é criança? 
B: Nadinha. 
P: E criança faz o quê? 
B: Não faz nada. 
P: Criança não faz nada? 
B: Só faz brincar, só... 

____________ *  ____________ 

P: O que você acha que é ser criança? O que precisa ser ou 
ter para ser considerada uma criança? 
D: A pessoa tem que ser... tem que ter muito, tem que 
ser... que brinque muito, sabe, só. 

  Quando a participante “B” é indagada sobre “criança não faz nada”, ela 

coloca que criança “só faz brincar”, fazendo uma relação entre “brincar” e “nada”. Essa 

questão pode refletir o pensamento do adulto que não considera a brincadeira como uma 

atividade séria (Brougère, 1995; Huizinga, 1996). Uma outra possibilidade de 

interpretação pode estar associada à idéia de que ‘fazer algo’ significa trabalhar.

Na fala da participante “D” pudemos perceber que é no momento da 

entrevista que ela vai construindo a sua noção de ser criança, que pode ser verificado 

através das pausas e dos ajustes que ela faz: “tem que ser..., tem que ter...”, se 

constituindo na linguagem. (Bakhtin, 2002) 

A participante “C”, embora coloque o brincar como principal elemento 

para ser criança, inicia o seu discurso dizendo o que a criança não deve fazer referindo-

se ao trabalho, o qual implica em conseqüência para esse ser. O interessante foi notar 



que no questionamento sobre o ser criança, a participante “C”, ao ser indagada se era 

criança, nos responde colocando-se numa outra condição, a de mulher, que para ela está 

relacionada com a noção de idade, do grau de liberdade destinado a ela e de autoridade. 

Uma outra questão a ser considerada diz respeito ao papel ocupado pela participante 

“C” em sua família. Esse discurso reflete uma discussão ideológica, em que a criança 

tenta refutar e antecipar respostas sobre sua condição (Bakhtin, 2002), conforme está 

implícito no discurso abaixo: 

P: O que você acha que é criança? 
C: Como? 
P: O que a criança deve fazer? 
C: Criança não deve fazer nada, que... o que... o que não 
é pra fazer. Eles ficam cansado muito, ai cria uma 
doença, ai fica ruim também. 
P: Eles ficam cansados por quê? 
C: Porque eles são muito pequeno, muito novo. 
P: O quê que criança precisa fazer? Precisa ter para ser 
criança?
C: Precisa brincar e... fazer o que eles quisessem. Ai mãe 
não de... ai ele quebra, ai ela faz o que quer pra ele. Ai 
fico ele com raiva, vai pra casa e vai embora. 
P: Quem? P. [irmão mais novo]? 
C: Sim.
P: Tu achas que P. [o irmão mias novo] é criança? 
C: Acho. 
P: E você é criança ainda? 
C: Não. 
P: E você é o que? 
C: Uma mulher. 
P: Por que você acha que é uma mulher? 
C: Porque eu sou muito grande, já tenho oito anos e... 
sempre vou andar e ele não vai, tem que ficar em casa. 
P: Então criança tem que ficar em casa? 
C: É. Quando mãe manda P. [o irmão mais novo] fazer 
uma coisa, ele não quer ir, ai eu mando e ele vai. 

  Semelhante à participante “A”, a criança “C” elege também o brincar 

como elemento necessário para considerar o que é ser criança, porém, diferente da 

primeira criança, se exclui dessa categoria, quando em seu discurso refere-se a “eles”, 



incluindo também o seu irmão. Alguns elementos parecem exercer influência em sua 

constituição:

a) Relação mãe-filha -  A participante vê na mãe uma pessoa que necessita de ajuda 

e, dessa forma, se acha na condição de ajudá-la. Retomaremos essa questão mais 

adiante;

b) Assassinato do pai – depois da ausência do pai, toda a família teve que trabalhar 

no beneficiamento da castanha de caju. É necessária a participação de todos no trabalho 

para poderem garantir o sustento; 

c) Lugar em que ela foi e se deixou ser colocada – a posição-sujeito ocupa um 

lugar de exclusão da condição de criança e inclusão na condição de mulher. Isso 

acontece como forma de se ver fora da situação “criança trabalhando”. 

Nesse processo de construção de identidade, o que 
podemos esperar do adulto de amanhã? 

Através dos discursos das participantes, pudemos verificar que o brincar 

é um elemento importante na constituição do ser criança, mesmo que ele, algumas 

vezes, apareça diante do conflito do trabalho. Sendo assim, os discursos acima 

confirmam o que Sarmento (2003) aponta: a ludicidade como um dos elementos 

estruturadores da infância. É notório observar que esse grupo de crianças não inclui a 

escola como elemento importante para a constituição do ser criança, diferentemente do 

encontrado nas pesquisas de Martins (1993), Marques (2001) e Oliveira (2002). 

A forma como cada participante vai delineando o que é ser criança sofre 

influência do contexto no qual está inserida. No contexto da pesquisa, as crianças 

participam de uma rotina que, por sua vez, delimita como vivenciam suas infâncias e, 

conseqüentemente, a cultura lúdica. Conheceremos a seguir a rotina das participantes da 

pesquisa.



6.2. A rotina das crianças 

Percebemos no discurso das crianças e nas observações realizadas a 

presença de rotinas diferenciadas que se intercruzam de acordo com o período escolar e 

com o modo de organização do trabalho da família. De forma geral, a rotina das 

crianças em situação de trabalho se apresenta da seguinte maneira: os pais acordam 

entre quatro e cinco horas da manhã, vão preparar o fogo para torrar as castanhas in

natura, para que possam iniciar o processo de torragem e de quebra da castanha. Às 8 

horas eles param para tomar café (a primeira refeição do dia) e logo após retomam o 

trabalho, só parando novamente para o almoço. Em seguida vão tirar a pele da castanha; 

quando terminam todas as castanhas, por volta das 16 horas, os pais vão ensacá-las e 

separar a castanha in natura para o dia seguinte. As crianças vão brincar, assistir 

televisão, jantar, tomar banho e dormir. 

A rotina das crianças que estudam a tarde é: primeiro realizar o trabalho 

pela manhã e as que estudam pela manhã, o contrário. No período de férias escolares 

elas acabam trabalhando parte dos dois turnos. Embora as participantes tenham rotinas 

semelhantes, cada uma delas vivencia-nas de uma forma única, decorrente da maneira 

pela qual cada família está inserida no processo de beneficiamento da castanha de caju e 

do funcionamento da escola. 

As participantes “A”, “B” e “D” são irmãs e fazem parte de uma família 

de doze filhos, em que cada um tem uma atividade estabelecida e como são numerosos, 

as atividades são mais distribuídas. A participante “D” estuda à tarde; durante a manhã 

cuida da irmã mais nova e tira a pele das castanhas, e no período das férias escolares, 

essa atividade se estende o dia todo, como é bem apresentada em sua fala: 



P: Eu queria que você falasse como é o seu dia-a-dia, o 
que você faz todos os dias? Desde quando você acorda até 
quando vai dormir. 
D: É um pouquinho cansativo (riu). É porque de manhã 
eu acordo (...). Tem dia, quando eu estou com V. [a irmã 
mais nova], eu acordo às sete horas (riu), ai tem dia que 
eu acordo de seis, seis e meia. Tem dia que me acordo de 
quatro horas. Ai quando acaba de tomar café, tirar péia, 
depois de tirar péia vamos almoçar. Depois de almoçar, 
tirar péia de novo. Ai depois de acabar de tirar péia nos 
vamos brincar. Aí vamos assisti a novela e vamos comer 
(riu). [rotina no período das férias escolares] 

É interessante notar, a partir da fala da participante “D”, que, ao falar 

sobre sua rotina, sinaliza, de antes, um julgamento sobre a mesma: “É um pouquinho 

cansativo”. Mais adiante, na entrevista, ela coloca que a sua rotina é cansativa porque 

trabalha demais. Além dessas atividades fixas, outras lhes são solicitadas pelas irmãs 

mais velhas, esporadicamente, tais como cuidar da casa, lavar e enxugar a louça. Não 

muito diferente é a rotina da participante “A”, embora seja mais intercalada com o 

lúdico, como é demonstrado no segmento abaixo: 

P: Você acorda, você faz o quê quando acorda?  
A: Quando eu acordo?
P: Sim. 
A: Tiro péia. (... ) Até umas dez horas, onze. (...) vou 
brincar com as meninas, ver “B” andar de bicicleta. (...) 
vou comer. (...) vou tirar péia. 
P: Até que horas você fica tirando péia? 
A: Não sei... até duas horas, três. 
P: Depois que termina de tirar péia, vai fazer o quê? 
A: Vou assisti... tem vez que vou assistir lá em M. 
[vizinha]. (...) Vou tomar banho e comer.

À participante “A” também são atribuídas mais duas atividades: fazer o 

mingau da irmã mais nova e encher as garrafas de água da geladeira, sendo esta uma 

atividade que ela não gosta de realizar. 



O discurso da participante acima citada, também demonstra que a 

enunciação é única. Ela é produzida em um determinado momento e possível de ser 

entendida neste momento. Assim, quando ela inclui que “vai ver ‘B’ andar de bicicleta”

em sua rotina, ela está dando um lugar de destaque a essa atividade dentre outras, uma 

vez que a entrevista coincide com a aquisição da bicicleta. 

A participante “B” tem uma rotina com menos trabalho, a qual tenta, a 

todo momento, modificá-la. Quando perguntamos o que ela faz durante o dia, ela 

responde que escova os dentes, esfria o mingau da irmã mais nova e tira péia. Esta 

atividade só foi incorporada em seu discurso durante a entrevista que ocorreu no 

período das férias escolares. Durante a produção do desenho (Fig. 5), em que pedimos 

para desenhar como era a sua rotina, ela produziu um fogão, que representa fazer o 

mingau, e um pinico, objeto utilizado durante a noite, que a entrevistanda limpa ao 

amanhecer. Um fato que pode justificar a sua rotina com menos trabalho é o horário que 

ela estuda, já referido, que coincide com o horário, mais intenso, de tirar a pele das 

castanhas. Além disso, muitas vezes, quando se estava trabalhando, ela inventava de ir 

para a casa de uma tia e de colegas para não trabalhar, segundo as suas irmãs. 



Figura 5 – Desenho sobre a rotina da participante “B” 

Legenda:

1 – Tentativa de desenho 

2 – Mamadeira

3 – Pinico vazio e pinico cheio de xixi. 

4 – Pinico. 

5 – Tentativa de desenhar o fogão 

6 – Fogão a carvão com uma panela em cima.

Já com a participante “C” pudemos verificar bem essa diferença de rotina 

quando se está em aula e nas férias escolares. Num primeiro momento, ao produzir um

desenho (Fig. 6) sobre sua rotina, desenhou uma bola e disse que gosta de jogar futebol, 

muito embora não seja a primeira coisa que faz durante o dia. Disse que quando acorda 

faz o mingau de seu irmão mais novo (desenhou um fogão à lenha) e coloca a casca de 

castanha para fazer o fogo; em seguida, guarda a louça que sua irmã lavou (desenhou 



um paneleiro com a louça), tira o xixi do pinico e vai à escola. Assiste televisão de 

manhã, - é importante notar que no desenho da televisão, o horário que vê é 5h45min da 

manhã. E quando chega da escola faz “as coisas” (enxuga a louça) em casa. 

Figura 6 – Desenho sobre a rotina da participante “C” 

Legenda

1 – Bola. 

2 – Fogão a lenha com o mingau no fogo. 

3 – Escola. 

4 – Paneleiro – lugar que se coloca as panelas. 

5 – Televisão marcando as horas. 

6 – Pinico. 

7 – Mamadeiras.



 À tarde, foi verificado, através das observações, que a participante “C” 

tira a pele das castanhas. Este fato foi incluído na entrevista, mostrando, claramente, a 

mudança de rotina dos períodos com aula e sem aula. Durante a entrevista, 

questionamos como era a sua rotina quando voltasse a estudar. Ela respondeu: 

C: Eu vou quebrar castanha até dez horas e depois vou 
tirar péia e de uma e meia vou pro colégio. (...) Chego de 
noite, de cinco e meia por aí, tem vez que nós chega do 
colégio, nós vamo tomar banho.

Apesar de ter peculiaridades na rotina de cada criança, o que nos chama a 

atenção é que a primeira atividade do dia delas é de trabalho, mesmo no caso da 

participante “C” que falou de uma coisa que gosta de fazer para em seguida falar do que 

realmente faz. O lúdico aparece nas entrelinhas e nos dias de não trabalho, que pode ser 

verificado quando perguntamos se trabalham todos os dias da semana e elas 

responderam que, de segunda a sexta-feira trabalham, e sábado e domingo, por não 

terem atividades de trabalho, brincam. Dessa forma, podemos compreender as 

justificativas dadas pelas participantes sobre o dia que mais gostam e que menos 

gostam. Assim, o dia da semana que mais gostam ou está ligado ao não trabalho ou a 

uma diversão, percebido nas falas das participantes: 

P: Qual o dia da semana que você mais gosta? 
D: Sexta. (...). Porque não trabalho (riu).

_____________ * _______________

C: É... na segunda-feira. (...).Porque eu não faço quase 
nada de trabalho. 

_____________ * _______________ 

A: O derradeiro dia. (...) é o domingo(....). É o dia que 
nós vai pro açude tomar banho.

_____________ * _______________

B: Eu gosto do domingo(...) Porque nós vai pro açude. 



Através das falas das participantes “C” e “D”, que julgam o trabalho 

cansativo e a elas é destinada uma quantidade maior de tarefas, pudemos verificar que a 

justificativa dada ao dia que mais gostam está relacionada ao não trabalho. Em 

contrapartida, a justificativa dada por todas as participantes referida ao dia que menos 

gosta está ligada exclusivamente ao trabalho. 

P: Qual o dia da semana que menos gosta? 
C: É na sexta (...). Porque... é muito ruim. (...) É porque 
eu trabalho muito, eu tenho raiva.

_____________ * ________________ 

A: O resto dos dias (...). Porque eu tenho que tirar péia. 

______________ * _______________

D: Da segunda-feira. (...) É porque no domingo a pessoa 
fica cansada, aí vai deitar, aí se acorda bem cedinho pra 
pegar V. [irmã mais nova]. Aí mãe vai quebrar castanha, 
as menina vai quebrar castanha... 

Na rotina dessas crianças em situação de trabalho, apesar da maior parte 

de seu tempo estar ocupado com o trabalho e em parte com o estudo, elas conseguem 

momentos para brincar, antes ou depois dessas duas atividades, mas não durante elas. 

Dessa forma, percebemos que a esfera econômica (o trabalho) vem tendo, cada vez 

mais, influência na concepção de infância (Sarmento, 2003); conseqüentemente, o 

trabalho tem mais espaço na vida da criança  do que o estudo. O que nos faz indagar 

sobre um dos procedimentos para a configuração da “administração simbólica da 

infância”: configurar o ‘ofício de criança’ ligado à escola (Sarmento, 2003), conforme 

discutido no capítulo 1.  Questionamos: Que ofício de criança está se construindo na 

comunidade Amarelão? Que condições estão sendo possibilitadas para o 

reconhecimento da condição especial de desenvolvimento, preconizada pelo ECA? É 



neste contexto que vamos apresentar, a seguir, a cultura lúdica das crianças participantes 

desta pesquisa. 

6.3. A cultura lúdica

A cultura lúdica, como vimos no capítulo 2, é construída a partir das 

interações sociais, situadas num determinado espaço, cultura e história, e está submetida 

a restrições e imposições dos adultos e do próprio lugar (Brougère, 1998). Sendo 

entendida desta forma, procuramos discutir a cultura lúdica geral da comunidade, em 

que estão presentes outros atores sociais que interagem com as participantes, sob a 

perspectiva de contextualizá-las. É neste sentido que vamos situar a cultura lúdica das 

crianças beneficiadoras da castanha de caju. 

A cultura lúdica se constitui na infância através de jogos, das 

brincadeiras, das diversões. Na comunidade Amarelão observamos as mais variadas 

formas lúdicas, que vai desde as brincadeiras tradicionais até aquelas sugeridas pela 

televisão – incluindo, principalmente, as que envolvem brigas e lutas. Entraremos, a 

partir de agora, no universo lúdico dessas crianças. 

6.3.1. Brincamos de quê e com o quê? 

Durante as visitas e através do convívio com as participantes e suas 

famílias, pudemos conhecer várias brincadeiras e jogos que estão presentes em seu 

cotidiano. Em muitas delas, participamos em conjunto, num processo de constante 

aprendizado para ambos. Para apresentá-las, vamos pegar emprestado de Maurício Silva 



(2003) algumas categorias nas quais ele organizou a atividade lúdica das crianças em

situação de trabalho na zona canavieira/PE, conforme tabela abaixo:

Tabela 6 – Atividades lúdicas das crianças beneficiadoras da castanha de caju. 

Jogos e brincadeiras 

Tradicionais

Brinquedos

tradicionais

Brinquedos

Construídos

Jogos

Pular corda; tica (pega-
pega); esconde-esconde; 
jogo de bola; futebol; 
academia (amarelinha);
brincadeiras de roda;
brincar de pedrinhas; 
vôlei; brincar de 
cozinhar.

Blocos de montar;
carros; baladeiras. 

Balanços; “pula-
pula”; beyblader;
Objetos construídos 
com barro: robôs,
camas, bilocas, sofás,
crianças e panelas;
escorrego; esguichos 
d’água; motocicleta.

Dominó;
jogo da 
memória.

Atividades

na natureza 

Brinquedos

 desejados 

Outras atividades 

de lazer 
Construir buracos; subir
em árvores; tomar banho 
de chuva; pegar
tanajura; tomar banho de 
açude; caçar passarinho; 
balançar nas árvores; 
tomar banho de praia. 

Bonecas; robôs
(Power Ranger);
beyblader.

Assistir televisão; passeio para os
municípios de Pureza/RN, de Touros 
/RN e Juazeiro/CE; dançar; cantar; 
catecismo; ir ao assentamento;   festa 
do dia da criança; festa do Natal; 
brincar de luta; andar de bicicleta; jogar 
mini-game.

Diante da tabela 6, pudemos verificar que a maior parte das atividades 

lúdicas desenvolvidas pelas crianças necessita de poucos objetos, em que muitos deles 

estão disponíveis na natureza ou no próprio ambiente, como a brincadeira de academia

(amarelinha) para a qual as crianças precisam de apenas um caco de telha para jogarem.

Ás vezes, esses objetos são transformados, ou seja, se apropriam de um elemento da 

natureza como o barro e criam robôs, panelas e bilocas.

É interessante observar a criatividade das crianças em utilizar e 

transformar os objetos que as cercam. Um cano, aparentemente sem uso, transforma-se

num cavalo para um e numa arma para outro. Assim, observamos que não é todo objeto 



que representa qualquer objeto na brincadeira. Um cano pode ser uma arma ou um 

cavalo, pois as características do cano atendem a condições mínimas para tais 

brinquedos. Mais uma vez, o que prevalece é a situação e não o objeto em si. Essa 

transposição só é possível por a criança estar numa determinada fase de 

desenvolvimento – o estágio pré-escolar. (Leontiev, 2001) 

Robôs, panelas, bilocas, crianças são oriundos de um pedaço de barro 

(Fig. 7) que ganham vida através da imaginação de um menino que coloca seu nenê 

numa cama por estar doente e tem que tomar injeção, elaborando suas emoções. 

Observa-se que estes brinquedos/brincadeiras estão relacionados a assuntos familiares, 

estando presente o papel que os pais desempenham quando os filhos estão doentes. 

Dessa forma, a criança começa a internalizar regras de conduta a partir da realidade 

vivida ou que gostariam de viver, dando uma significação própria – atividade 

generalizada (Leontiev, 2001). Também estão presentes valores e costumes da 

comunidade, mas uma vez a ideologia faz-se presente (Bakhtin, 2002). Além disso, 

perpassa um dos elementos estruturadores da infância: Fantasia do Real (Sarmento, 

2003), que diz respeito à forma como a criança lida com suas emoções, frustrações e 

alegrias para que a vida se torne aceitável para ela, sendo possível através do mundo do 

faz-de-conta.



Figura 7 – Crianças brincando com barro construindo robôs, dormindo em camas.

Todas as situações aconteceram no meio dos familiares trabalhando. 

Uma árvore só com galhos pode transformar-se numa moto que “possibilita” ir à cidade 

para comprar chocolate (Fig. 8). Ele55 age com o que dispõe, como se processaria em

uma situação real, com a presença da moto, em que ele primeiro sobe na moto, liga e vai 

para um determinado lugar comprar chocolate; a seqüência condiz com a realidade, 

podendo o conteúdo ser modificado, ou seja, ele poderia ir para qualquer lugar fazer 

qualquer coisa. A árvore só pode servir como moto porque sua estrutura permite tal 

ação e se observamos atentamente a figura 8, podemos notar que alguns galhos têm o 

jeito do guidão da moto, o que possibilita “pilotá-la”, e outros que se arrumam como um

possível banco. 

A situação de ir à cidade para obter algo, nos leva a pensar na questão do 

êxodo rural. Muitas pessoas vão às cidades à procura de condições melhores que seu 

lugar de origem não oferece. Porém, quando alguém chega na cidade a procura de 

55 Esta criança não é uma das participantes da pesquisa, mas é um dos diferentes atores sociais que
interage com elas.



emprego, por exemplo, não consegue devido a sua falta de qualificação profissional que 

é conseqüência da precária escolarização e imersão no trabalho, o que vai levá-lo a se 

integrar aos bolsões de pobreza. Essa concepção que a cidade “oferece tudo” acaba 

sendo ilusória.

Figura 8 – Árvore que transforma-se em  moto.

Essa situação nos leva a afirmar a importância da imitação simbólica

como propiciadora na formação da representação, em que a criança coloca a imagem

nas coisas e só mais tarde ela pega essa imagem para “realizá-la em si própria”, usando 

seus gestos, seus movimentos e seu próprio corpo (Wallon, 1978, citado por Piaget, 

1978b; Wallon, 1986a), como fez o menino ao “pilotar” a moto.



Uma simples tábua, num momento, tem a função de um escorrego (Fig. 

9), que é encostado a um galho do cajueiro. Em outro momento, serve como um “pula-

pula” – uma tábua, em que uma das suas extremidades está apoiada ao chão e a outra na 

calçada, provocando um desnível e possibilitando o pular. 

Figura 9 – Escorrego feito com uma tábua. 

No próprio ambiente de trabalho, os instrumentos adquirem significados 

lúdicos. Duas crianças, que não trabalham, pegam garrafas de detergentes que estão 

sendo utilizadas por um adulto como recipientes de água para esfriar as castanhas que 

estão sendo torradas, para ser um esguicho d’água e molhar um ao outro, como é visto 

na figura 10.



Figura 10 – Brincadeira de esguicho d’água. 

Observamos, também, uma criança de quatro anos, tentando imitar o pai; 

quando este se distanciava da vasilha de torrar as castanhas, a criança vinha e mexia as 

castanhas com uma vara. Essas duas situações demonstram que é nesse período – pré-

escolar  – que a criança começa a operar no mundo e, conseqüentemente, no mundo dos 

adultos, só tomando consciência dele a partir da ação, tentando agir como um adulto 

(Leontiev, 2001). Muitas vezes, a criança não consegue realizar as atividades dos 

adultos por não possuir capacidade física para tal finalidade. Como solução para esse 

problema, ela envolve-se na brincadeira, em que a imaginação ganha espaço (Vygotsky, 

1984a). Como fez o menino, que ao pilotar a moto, utiliza-se de galhos de uma árvore 

para tal propósito e incrementa a brincadeira com sons e gestos, confirmando a 

concepção que a ação no brinquedo se dá a partir das idéias. (Vygotsky, 1984a; 

Leontiev, 2001)



  A necessidade de transformação é permanente, é algo que surge de 

imediato, percebido quando perguntamos se as crianças da comunidade brincam muito e 

se têm brinquedos, conforme é demonstrado na fala da participante “D”:

D: Só a Irmã, às vez da, assim, uns brinquedo para eles e 
faz uns negócios doidos (riu) que eles gostam. (....) eles 
gostam de pegar barro e dizer que fazem robô e que vai 
destruir a terra (riu). Outro... bota tábua no pé do 
cajueiro pra escorregar. Esses negócios. (...) às vezes 
quando morava pra colá, sabe, lá no alto, nos fazia robô, 
assim, sabe, fazia de barro umas panelinhas, começava a 
fazer umas biloquinhas, fazia um bocado de coisa. 

Quando a participante “D” diz “... eles e faz uns negócios doidos (riu)

que eles gostam. (....) eles gostam de pegar barro e dizer que fazem robô e que vai 

destruir a terra”, podemos perceber que as crianças vão dando significados e sentidos 

no decorrer da brincadeira: blocos de plástico são transformados em galos, cestas e 

carros, simultaneamente. Essas ações, posteriormente, ajudarão a criança a atingir uma 

definição funcional de conceitos e objetos e desenvolver o pensamento abstrato. 

(Vygotsky, 1984a) 

Essas iniciativas de construção de brinquedos foram observadas mais por 

parte das crianças menores, na faixa etária de 3 a 5 anos, período esse que a imaginação 

começa a aflorar, muito embora, as maiores também o façam, como disse a participante 

“D”. Isso acontece por a brincadeira ter uma função específica nesta fase de 

desenvolvimento, uma vez que há um predomínio da situação imaginária e do papel 

expresso nas brincadeiras de faz-de-conta. Essas brincadeiras evoluem tornando-se 

jogos de regras; aqui, as regras passam a ser explícitas e a situação imaginária e o papel, 

implícitos (Leontiev, 2001), como veremos mais adiante. É  nesse estágio de evolução 

que se encontram as participantes da pesquisa. 



Além disso, o desejo de possuir um brinquedo que não está ao alcance 

dessas crianças, faz com que elas construam outros como, por exemplo, um beyblader56,

com um pedaço de papelão (suporte), palito de pirulito enrolado numa linha (para fazê-

lo girar), mais uma tampa de detergente (o objeto que gira). Uma outra forma de 

construí-lo é pegar um pedaço de madeira (suporte), mais um outro pedaço de madeira

comprido e menor para enrolar a linha (para fazê-lo girar) e uma “bacia” de bicicleta 

envolvida numa tampa de refrigerante. Vejamos, abaixo, o beyblader construído pelas 

crianças (Fig. 11 e 12) comparando com o industrializado (Fig. 12). 

Figura 11 – Beyblader construído pelas crianças. 

56 Beyblader é um desenho infantil que é transmitido pelo programa TV Globinho, exibido pela Rede 
Globo. Esse desenho é constituído por vários episódios nos quais um grupo de amigos jogam beyblader
(uma espécie de pião industrializado) competindo com outros grupos. 



Figura 12 – Beyblader nas versões industrializado (i) e artesanal (a). 

(i)
(a)

Ou o desejo faz com que apenas se sonhe com o objeto desejado, como

bem fala a participante D:

D: ...Têm muitas coisas que a pessoa vê e diz que quer.
P: Diga só uma coisa que você vê e queria comprar?
D: Umas boneca, que a pessoa vê e fica com vontade de 
brincar, mas não tem como. 

Os desejos das crianças possuírem determinados brinquedos – beyblader

e bonecas – têm como pano de fundo o mercado de produtos culturais para a infância 

exposto, principalmente, na mídia (programas de televisão, desenhos e brinquedos, por 

exemplo) tornando a infância globalizada. São essas vozes que constituem parte do 

discurso das crianças que trabalham no beneficiamento da castanha de caju. Porém, as 

crianças da comunidade estudada só têm acesso a esses produtos pela televisão e a 

forma que encontraram para estarem mais próximas a eles foi reproduzi-los com objetos 



do próprio ambiente em que vivem, significando-os dentro de suas culturas e de suas 

condições.

Na maior parte das brincadeiras, as crianças utilizam sucata ou elementos 

da natureza, que só é dado sentido por aquele que brinca e enquanto a brincadeira dura, 

sendo uma das formas de entendimento do brinquedo. A outra forma refere-se àquele 

que é reconhecido como tal – os industrializados e os artesanais – em que o acesso a 

eles é limitado; dessa forma, as crianças tentam reproduzir o brinquedo industrializado a 

partir dos recursos acessíveis às mesmas, como foi demonstrado anteriormente. 

Durante as observações e as entrevistas pudemos perceber que as 

brincadeiras e os jogos tradicionais ocupam um maior espaço na atividade lúdica das 

crianças em situação de trabalho, seguido do “assistir televisão”. Mas como se 

configuram essas brincadeiras e jogos? Dessa questão nos ocuparemos a seguir. 

  As brincadeiras de roda são realizadas com muitas crianças, que fazem 

um círculo de mãos dadas e começam a cantar uma música, fazendo os gestos que são 

pedidos. As crianças falaram que aprenderam essas brincadeiras na creche e no 

catecismo. As músicas que estão presentes em suas brincadeiras de roda são:

Os olhos de Maria Rita

Os versos são assim: Os olhos de Maria Rira/ São pretos que nem carvão/ Maria Rita 

não sabe/ Rodar o pião no chão/ O pião rodou, rodou, rodou (bis). As crianças se 

posicionam em círculo e uma fica dentro da roda, cantando a música. Na parte que canta 

‘o pião rodou, rodou, rodou’, quem está no centro vai pra frente de um dos participantes 

que está na roda e ambas têm que rebolar. Assim, quem foi escolhida vai para o centro 

da roda e recomeça a brincadeira. 



O pé de chuchu 

O pé de chuchu nasceu/ a chuva quebrou o galho/ rebola chuchu, rebola chuchu/ se não 

eu caio (bis). Na parte que tem que rebolar, uma das pessoas que está na roda vai para o 

centro rebolar. Depois cantam novamente a música e outra pessoa vai para o centro e 

assim sucessivamente, até que todas as crianças da roda possam ir para o centro. 

Beira de Minas 

Só de beira de Minas/ Meira de Minas Geralda/ Só carioca da gema/ Carioca da gema 

do ovo/ rebola bola/ Você diz que não rebola/ você diz que rebola/ rebolar você não 

vai/ rebola o pai, rebola a mãe, rebola o filho/ também sou da família também quero 

rebolar/ um pouquinho de coca-cola, um pouquinho de guaraná/ um macaco na escola 

aprendendo o b-a-ba/ um garoto na escola querendo me beijar/ o trem de ferro vai 

fazendo zig-zico até chegar no Ceará. As crianças ficam em círculo, paradas, cantando 

a música e fazendo gestos. 

O circo pegou fogo

O circo pegou fogo o palhaço nacional/ ajuda, ajuda, ajuda bandeira nacional/ 1, 2, 3 

batatinha fritada/ Picolé dabacaxi já é o fim. As crianças cantam a música; quando 

terminam, têm que ficarem paradas como estátua. Quem se mexer vai para dentro da 

roda cantar uma música. A brincadeira recomeça. 

Fui na Espanha pegar o meu chapéu

Atirei o pau no gato

As músicas cantadas pelas participantes não têm uma origem na 

comunidade; elas foram transmitidas e modificadas através de gerações que, 



provavelmente, receberam influências de outros povos. Algumas das músicas 

conhecidas pelas participantes extrapolam a cultura da região, sendo também 

encontradas em outras cidades, por exemplo, “Fui na Espanha...”, “Atirei o pau no 

gato...”, “O circo pegou fogo...”, pertencentes a cultura lúdica das crianças de Novos 

Alagados (Salvador/BA), citado por Santos (2003), embora haja algumas modificações. 

A brincadeira de pular corda é realizada de diferentes formas: 1) Duas 

crianças ficavam rodando a corda e, o restante, pulando a corda simultaneamente. As 

crianças iam saindo à medida que errassem, até ficar uma única criança; 2) Duas 

crianças ficavam rodando a corda e, as demais, uma por uma, ia pulando, enquanto as 

demais contavam, até errar. Assim, observa-se quem pula mais; 3) Cantavam uma 

música para ver quem conseguia terminar de pular cantando a música, de acordo com o 

que ela indicava. As crianças não possuem corda; quando querem brincar, pedem-na 

emprestada para a Irmã. Dois tipos de músicas eram cantadas: 

O homem bateu em minha a porta e eu abri, senhora e senhores ponham a mão no 

chão (a criança pulando colocava a mão no chão), senhoras e senhores dêem uma 

rodadinha (criança roda pulando) e vá pro olho da rua (e sai da corda); 

Pam,pam,pam (quem está de fora da corda)/ Quem bate? (pergunta quem está 

pulando a corda)/ Comadre (quem está de fora da corda)/ Pode entrar (a pessoa que está 

pulando a corda, permite quem está de fora entrar na corda)/ Aceita um cafezinho (a 

primeira pessoa que estava na corda sai). 



Figura 13 – Pular corda 

Na figura 13 podemos ver as crianças pulando corda e em uma

observação mais atenta, verificamos que uma delas, que está na extremidade da corda, 

brinca com uma criança no colo, uma vez que é da sua responsabilidade tomar conta da 

irmã mais nova. Neste momento, ela tenta conciliar sua tarefa com a brincadeira.

A academia (amarelinha) é desenhada com um graveto e jogada com um

caco de telha. As regras dessa brincadeira são as mesmas que conhecemos, porém, há 

uma modificação na forma em que ela é desenhada: é um grande retângulo, contendo 

oito quadrados menores e um maior, conforme é visto na figura a seguir. 



Figura 14 – Pular academia (amarelinha)

De todas as brincadeiras e jogos, parece-nos que o futebol é o que mais

fascina as crianças. A participante “C”, em uma das nossas conversas, falou que quando 

crescer gostaria de ser jogadora de futebol e seus irmãos também, fato expresso pela 

mesma e por seus irmãos. Disse que esse sonho era por causa do pai que gostava de 

jogar futebol e tinha ensinado a jogarem. Nos finais de semana, o pai de “C” levava 

todos os filhos para vê-lo jogar futebol. 

As crianças costumam jogar futebol da seguinte forma: dividi-se em

pequenos grupos de cinco. Jogam-se dois times com o tempo de 5 a 10 minutos. Quem

perde durante esse tempo sai e entra outro time. Quando vai dando ‘reada’ (pancadas, 

chutes) é falta, se o resultado ficar em zero a zero ou empate, decide-se no pênalti. O 



juiz assume, simultaneamente, a função de jogador. Os grupos são misturados e às vezes 

há separação de meninos contra meninas. Brincam com a bola de vôlei da irmã mais 

velha de “A”, “B” e “D”. É notória a alegria das crianças ao brincarem de futebol, assim 

como o conhecimento que têm sobre o jogo. 

Já o brincar de cozinhar é mais raro.  A participante “D” falou que elas 

brincavam de cozinhar; elas iam para debaixo do cajueiro, os que são mais fechados 

(copa) para não apagar o fogo, construíam um fogão com tijolos e carvão e levavam 

comidas para cozinhar – macarrão, arroz, carne – levavam, também, os pratos para 

comer. Observa, no entanto que essa atividade não ocorre há algum tempo. 

As atividades de lazer nos espaços naturais são tão presentes quanto as de 

jogos e brincadeiras tradicionais. Algumas delas se misturam com personagens da 

televisão, quando uma criança sobe numa árvore e começa a se balançar, emitindo sons 

como se fosse Tarzan. Outras são temporais, como tomar banho no açude, e só podem 

ser realizadas, no exemplo, porque o açude encheu nos dias de grandes chuvas ocorridas 

na região. Vale ressaltar que é a primeira vez que essas crianças presenciam o açude 

cheio.

  Os jogos de dominó e de memória não faziam parte da cultura das 

crianças. Eles foram introduzidos, por nós, como recursos para construção do nosso 

corpus. Posteriormente, em uma outra visita, quando perguntamos sobre brincadeiras 

que as crianças costumam brincar, elas fizeram referências a esses jogos. Achamos 

importante citá-los para mostrar como as brincadeiras  e os jogos são inseridos através 

das interações sociais. 

  De acordo com as brincadeiras e jogos descritos, até o momento, 

percebemos que há um predomínio das atividades lúdicas de situações mais regradas, 

confirmando a evolução dos jogos apontada por Leontiev (2001) que, também, têm 



importantes contribuições ao desenvolvimento infantil, uma vez que para participar de 

tais jogos e brincadeiras (futebol, academia [amarelinha], pular corda, por exemplo) a 

criança tem que subordinar-se às regras referentes a cada atividade e estabelecer 

relações de concordância, discordância, competição (ganhar e perder) entre os 

participantes do jogo, diante do objetivo que ele se propõe. Assim, esse tipo de 

atividade ajuda a desenvolver traços de personalidade, comportamento moral e a criança 

a auto-avaliar-se. 

  Existem outras atividades que fazem parte do lazer das crianças como os 

passeios que fizeram em conjunto com suas famílias ou com o colégio. Nestes, elas 

podem tomar banho de praia, brincar nos parques de diversões e comprar alguns 

brinquedos como carrinhos, relógios e mini-games. O catecismo também é uma 

possibilidade de diversão, devido ser um momento que reúne várias crianças: elas 

cantam, dançam e brincam. 

  Uma outra diversão é assistir televisão. Essa atividade ocupa um lugar 

semelhante ao ocupado pelas brincadeiras na vida das crianças, no que se refere ao 

tempo destinado a elas. Às vezes, chega a impedir a criança de fazer uma outra 

atividade que ela gosta e que, nesse caso, é ver televisão, como bem dizem as 

participantes “A” e “C”: 

P: Você não gosta de tirar péia, por quê? 
A: Por que não, porque não posso assistir televisão. 

_____________ * _______________

P: Por que você não gosta de tirar péia? 
C: Por que eu quero assisti as novela e mãe não deixa.

  O que elas mais gostam de assistir é novelas, malhação, filmes e 

desenhos.  Diante de todas essas atividades lúdicas vamos conhecer quem são as 

pessoas que compartilham com as crianças as brincadeiras e os jogos. 



6.3.2.Com quem brincamos? 

  Em todas as atividades lúdicas das crianças participam meninas e 

meninos, sejam elas quais forem – futebol ou brincadeiras de roda – como pode ser 

visto na figura 13 (pág. 112). As participantes desta pesquisa brincam mais entre elas, 

seus irmãos e vizinhos. Talvez isso ocorra porque moram mais afastadas das demais 

casas da comunidade. Mas, mesmo assim, de vez em quando, aparecem outras crianças 

que moram mais distantes e os primos que moram num assentamento próximo. Brincam 

com as colegas de classe, na escola, e com as catequistas e os alunos do catecismo.  

  A participantes “A”, “B” e “D” brincam entre si, com os irmãos mais 

novos, mas com as irmãs mais velhas essa troca é mais difícil. Com os seus pais 

também não é muito diferente, uma vez que passam o dia trabalhando, embora 

encontrem momentos para brincar, segundo a participante “D”: 

P: Eles [os pais] brincam com você, conversam? Como é a 
vida deles com você? 
D: É bem brincalhão, depois fica com raiva, aí depois fica 
brincalhão.
P: Eles têm tempo para brincar com vocês? 
D: Só, assim, nos dia de folga que eles não vão trabalhar, 
aí eles ficam de brincar de pedra com nós. 
P: Como assim de pedra? 
D: De pedra... sabe... aquelas... não tem uma brincadeira 
que a pessoa brinca de pedra? 

  Durante as observações, foi percebido o brincar dos pais com os filhos 

pequenos (que não trabalham) durante o trabalho. Neste ambiente foi montado um 

balanço na árvore, e enquanto os pais ficam quebrando castanha, de vez em quando 

empurravam a criança no balanço (Fig. 1, capítulo 5). 

   Já a participante “C” brinca com todos os irmãos, principalmente o mais 

novo, e com seus vizinhos. Em relação aos seus pais, ela sempre fala do pai brincando 



com todos os filhos, não se restringindo a horários. A mãe brinca com ela, mas só de 

manhãzinha: 

P: Sua mãe brinca com você? 
C: Brinca. 
P: De quê? 
C: Ela fica brincando com eu e P. [o irmão mais novo] 
de... fica brincando na cama. 
P: De quê? 
C: De tica, é, fica pulando em riba da cama. 
P: De que horas ela brinca com você? 
C: É assim, de manhãzinha. 

  Ao conhecermos quem são as pessoas que brincam com as crianças e de 

que elas brincam, pudemos perceber que essas crianças são inseridas na cultura lúdica 

pelas professoras da creche, da escola e do catecismo, através da mídia e, apesar do 

trabalho ocupar grande parte do tempo dos pais, eles, também, possibilitam essa 

inserção: ensinando as crianças a jogarem futebol, o “jogo de pedrinhas”, o brincar de 

balanço na árvore. Assim, a brincadeira possibilita a interação criança-adulto, o 

surgimento de afetos e carinhos, como no caso da participante “C” que lembra do seu 

pai, na maioria das vezes, na situação de jogo de futebol. Não esquecendo que a 

brincadeira pressupõe uma aprendizagem social que depende do contexto sócio-

histórico-cultural em que as crianças estão inseridas. É nesta “interatividade” - um dos 

elementos estruturadores da infância (Sarmento, 2003) – que há uma contribuição para a 

formação da identidade da criança, uma vez que ela se apropria da cultura através das 

outras crianças e adultos em diversas situações. 

Algumas limitações foram apresentadas no que se refere com quem se 

pode brincar e aos lugares disponíveis para realizar essa atividade. O tópico a seguir se 

encarrega de discorrer sobre os lugares que as crianças brincam. 



6.3.3. Brincamos onde? 

O lugar que mais acontecem as brincadeiras é em frente às duas casas das 

participantes da pesquisa e em frente ao centro social, conforme as figuras abaixo: 

Figura 15 – Localização de onde as crianças brincam

       Armazém                                    Salão das máquinas 

      Padaria                                        Centro social 

                                                                               Área
livre com cajueiros – local

onde as crianças
Casa da Irmã                                                     costumam
brincar.

Figura 16 – Área livre com cajueiros 



As participantes falaram que, às vezes, gostam de brincar em frente à 

padaria, mas, atualmente, não estão brincando porque a pessoa responsável por ela 

reclama, dizendo que podem jogar alguma coisa e quebrarem o vidro do balcão dos 

pães.

Outro lugar que elas gostam de brincar é próximo aos lugares onde os 

pais trabalham. Elas montaram um campinho para jogar futebol e vôlei (Fig. 17). E 

também na área da casa da Irmã (Fig. 18), pois esta tem brinquedos e os põem para 

brincar. Brincam, também, na quadra de esportes da comunidade e no açude (Fig. 19). 

Figura 17 – Campo de futebol e vôlei 



Figura 18 – Área da casa da Irmã

Figura 19 – Banho no açude. 



A escola possui um espaço de realização das brincadeiras. A participante 

“C” disse que jogam futebol, mas acha muito ruim lá, pois o sol é muito quente e 

ressaltou que a professora tinha prometido construir um local coberto para brincar, mas 

nunca o fez. Porém, o horário para essa atividade é bem restrito, como veremos no 

tópico a seguir. 

6.3.4. Têm, as participantes, horário para brincarem? 

A infância dessas crianças em situação de trabalho tem horários ou 

momentos para a brincadeira e a diversão. Quando falamos sobre suas rotinas, 

verificamos que elas brincam depois do trabalho e nos finais de semana, discurso que 

aparece na fala da participante “C”: 

P: Qual o horário que você gosta de brincar? 
C: De quatro horas. 
P: Por que você só brinca de quatro horas? 
C: Porque eu gosto mais, de três horas tou trabalhando, 
aí eu só brinco de quatro. 
P: Até que horas? 
C: De quatro até umas quatro e meia. 

  O que aparece na fala da participante “C” não é gostar de brincar às 

quatro horas, mas é a impossibilidade de brincar em um outro horário por causa do 

trabalho. Na escola também há restrições quanto ao horário para brincar; as crianças 

jogam bola apenas no horário do intervalo, que tem um curto tempo de duração. O 

lúdico na escola só está presente no horário do recreio das crianças sendo esquecido 

dentro da sala de aula57. Tal situação pôde ser verificada numa visita realizada na escola 

57 Podemos fazer uma comparação com as diretrizes dos PCN’s (Brasil, 1998b) que não expõem a 
importância da brincadeira na aprendizagem e na faixa etária de crianças a que eles se destinam, sendo 
essa questão só mencionada no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998a). 



em que foi observado o material pedagógico utilizado por uma professora e através do 

discurso da participante “C”: 

P: No colégio vocês brincam? 
C: Tem vez que nós brinca mais de bola. 
...
P: Que horas vocês brincam de bola?
C: De quatro e pouco e depois nós vamos ler o que tem no 
quadro e pronto. 
...
P: Ela [professora] faz como na aula? 
C: Ela, só tem umas palavras no coisa, ai ela quer que nós 
diga todinho. 
P: As palavras? 
C: Sim, ai bem facinho, aí nós diz. 
P: A aula dela só tem isso? Não tem outra coisa? 
C: Só. Ela também escreve. 

Assim, o brincar é possibilitado somente num tempo não ocupado pelo 

trabalho e pelo estudo. Realidade semelhante é encontrada na pesquisa realizada por 

Maurício Silva (2003), em que ele questiona o tempo destinado às brincadeiras pelas 

crianças. Assim, o autor nos mostra que dentre as três dimensões possíveis de tempo 

que sobra após o trabalho – supressão, vivência plena e parcial58 – a predominante na 

vida das crianças em situação trabalho é a vivência parcial, uma vez que após o trabalho 

ainda existe a escola e os afazeres domésticos. As crianças brincam num tempo que 

sobra em condições, muitas vezes, adversas de espaço.    

58 Essas três dimensões possíveis de tempo que sobra após o trabalho (Maurício Silva, 2003) referem-se à: 
supressão do tempo – não sobra nenhum tempo após o trabalho para a criança brincar;  vivência plena – 
após o trabalho a criança só vai brincar; e, vivência parcial – após o trabalho, a criança, ainda tem que 
fazer os afazeres domésticos e estudar para poder brincar. 



6.4. O trabalho na vida das crianças 

Quando discutimos a respeito da rotina das crianças, pudemos perceber 

que a atividade que ocupa um maior tempo no cotidiano das participantes é o trabalho.  

Todas as participantes estão em situação de trabalho, sendo diferenciadas a partir da 

forma que são inseridas nessa atividade.  

As crianças expressam sentimentos a respeito dessa atividade, os quais 

são bem diferentes dos apresentados quando brincam. No segmento59, a seguir, 

verificamos que sentimento é esse em relação ao trabalho de beneficiamento da 

castanha de caju por parte das crianças. 

P: E o dia que você não gosta? 
C:É na sexta. 
P: Por quê? 
C: Porque... é muito ruim. 
P: Muito ruim, por quê? O quê que tem que é ruim? 
C: É porque eu trabalho muito, eu tenho raiva. 
P: Você sente o quê quando está trabalhando? 
C: Muita raiva.

A participante “D”, que tem duas funções, – cuidar da irmã mais nova e 

despelar castanha – demonstra dois tipos de sentimentos em relação as suas tarefas. O 

sentir-se bem ou gostar de trabalhar é justificado como algo necessário e como única 

opção. A participante “D” justifica o trabalho como única opção de sobrevivência, e a 

participante “C” sugere uma outra opção: pedir esmola. Essas justificativas, 

provavelmente, foram ditas pelos pais e por outras pessoas da comunidade, que, no 

momento da entrevista, incorporam essas vozes em seus discursos. É nesta questão que 

aparecem os possíveis aspectos que envolvem o trabalho infantil apontado por Campos 

59 Este segmento foi utilizado, como exemplo, quando discutimos sobre  a rotina das participantes desta 
pesquisa. No momento, estamos utilizando com outro enfoque, apresentar os sentimentos que surgem a 
respeito do trabalho.  



e Alverga (2001), que são de caráter subjetivo e de teor econômico. A pobreza das 

pessoas que vivem na comunidade estudada é bastante visível, as crianças já nascem em 

um ambiente de trabalho, naturalizando essa realidade, colocando, como um valor, 

ajudar no sustento da casa. É o que é percebido no discurso da participante “C” nos 

vários momentos da entrevista. Conforme é verificado em seu discurso: 

P: Enquanto você fica despelando a castanha você toma 
conta de V. [irmã mais nova]? 
D: Tomo. 
P: Você faz as duas coisas. 
D: É. 
P: É ruim? 
D: É. [riu]... é mais ou menos. É bom e é ruim. 
P: É bom por quê? 
D: Por que a castanha já ajuda em alguma coisa e V. [a
irmã mais nova] fica sem fazer nada. 
P: A castanha ajuda em alguma coisa como assim? 
D: Assim... porque se não fosse a castanha, nós não  teria 
nada pra comer, porque é da castanha que os povo vive.

______________ * ______________

P: ...Você pode deixar de tirar péia? 
C: Pode não. 
P: Por que não pode? 
C: Porque se nós deixar de trabalhar, nós não tem 
dinheiro pra comprar comida.
P: Não tem outra forma de ganhar dinheiro para comprar 
comida, não tem? 
C: Só tem se for pra Natal pedir esmola e pro outros canto

Podemos perceber, também, nos discursos acima, um duplo sentimento 

relacionado ao trabalho, quando perguntamos o que mais e o que menos gostam de 

fazer. O trabalho, no caso, despelar a castanha, ora é visto como uma atividade que 

gostam, ora que não gostam. Mais uma vez, estão presentes as ambigüidades, os 

conflitos e as contradições, nos discursos das participantes, perpassando aspectos 

ideológicos, como veremos nos segmentos abaixo: 



P: ... Me diga o que você mais gosta de fazer? 
A: Tirar péia. 
...
P: Por que você mais gosta de tirar péia? 
A: Não sei. Por que não tem nada para brincar. 
P: Por que não tem nada para brincar é que você gosta de 
tirar péia? 
A: Tem vez que não gosto. 
P60: Quando você não gosta de tirar a péia, às vezes é por 
quê? 
A: Por que não gosto de tirar a péia, às vez. 
P: Por que? 
A: Por que fico com preguiça.

_______________ * _____________ 

P: E o que você mais gosta de fazer? 
C: Quebrar castanha. 
P: E outra coisa que você gosta de fazer? 
C: Gosto de... ficar brincando. 
...
P: E o que você não gosta de fazer de jeito nenhum? 
C: É guardar louça, tirar péia eu não gosto muito não. 

Os pais das participantes têm baixo grau de instrução, o que pode ser 

mais um dos elementos para a inserção das crianças no trabalho precoce produtivo, 

conforme aponta Cipola (2001), segundo os estudos realizados pelo Unicef (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância), quanto maior grau de instrução da mãe, mais tarde as 

crianças participam do mundo do trabalho precoce. Outro aspecto também observado 

refere-se à ausência do pai e a inserção da criança justifica-se como forma de 

sobrevivência (Rizzini, Rizzini e Holanda, 1996; Marques, 2001). A família da 

participante “C” só começou a trabalhar no beneficiamento da castanha de caju após a 

morte do pai. 

As participantes, apesar de expressarem, em alguns momentos, a 

necessidade do trabalho, muitas vezes, tentavam evitá-lo e tinham idéias para não 

60 O discurso da pesquisadora pode, de alguma maneira, ter dificultado o discurso da criança. 



trabalharem, por exemplo, durante uma das visitas, enquanto brincávamos, perguntamos 

o que elas pensavam enquanto estavam trabalhando. A participante “C” respondeu: “Ah,

seu eu tivesse fugido para brincar com as meninas [as demais participantes] não estava 

trabalhando”.

Nesta mesma visita, durante as brincadeiras, quando a participante “C” 

era solicitada a fazer algo, ela se recusava, dizendo que estava brincando. Por exemplo, 

a mãe chamou-a para pesar a castanha; como estava envolvida na brincadeira,  hesitou 

em ir até onde a mãe estava. Num outro momento, as participantes “A”, “B” e “D” 

foram com seus pais numa casa para pegar alguns materiais e a participante “C”, que 

estava despelando a castanha, queria ir, mas a mãe não deixou. Mesmo assim “C” saiu, 

sem que pudesse ser percebida. 

Algumas vezes, as crianças negociavam com os pais para encerrarem o 

trabalho antes que ele tivesse sido concluído. Este fato foi percebido, quando ficamos de 

ir ao açude num dia de manhã e só iríamos quando não mais tivesse castanha para 

despelar. As participantes ficaram conversando entre si, dizendo que iam pedir às mães 

para não mais despelarem as castanhas. Questionamos se as mães não iam brigar com 

elas, e responderam que não, justificando que já tinham tirado bastante pele das 

castanhas. Dessa forma, verificamos que as crianças na situação de trabalho criam 

estratégias para  abandonarem o trabalho,  para poderem brincar, aspecto esse também 

encontrado nas pesquisas realizadas por Martins (1993) e Marques (2001). 

Além da ambigüidade apresentada pelas participantes sobre o sentimento 

relacionado com o trabalho – gostar e não gostar de trabalhar –, elas também colocaram 

que este traz algumas conseqüências para a saúde. Quando perguntamos se elas sentiam 

alguma coisa durante o trabalho, elas expressaram: 



P: Você fica cansada, dói alguma coisa? 
C:Dói
P: Dói o quê? 
C: Dói minha cabeça, minha barriga. 
P: Você estava falando pra mim que doía também os seus 
dedos, não foi? 
C: Foi. 
P: Ele fica... como que você disse? 
C: Ficava arrancando os couro. 

____________* ____________

P: Você sente o quê quando está trabalhando? 
D: Um jeito nas costas. 
P: Suas mãos doem? 
D: Não ... só a de “C”que ela quebra castanha. 

  A conseqüência mais visível é a mancha que fica nas mãos das crianças 

(Fig. 20), citada pela participante “C”, que diz que as mãos ficam “arrancando o couro”.  

Num outro momento, essa mesma participante falou que sentia os seus dedos “pinicar”, 

doíam as articulações e por isso tinha vontade de chorar. Explicitando o que ocorre: 

As crianças quebram e tiram a pele da castanha sem nenhuma proteção 

nas mãos. A casca da castanha de caju possui um líquido (LCC) que ao entrar em 

contanto com a pele deixa-a com manchas escuras, conforme visto na figura 20. Para 

que essas manchas desapareçam, elas lavam a mão com água sanitária. Então, aquela 

pele vai saindo. Perguntamos se não existia outro modo de limpeza das mãos. Tanto as 

crianças quanto seus pais falaram que não conheciam nada que pudesse substituir a água 

sanitária. Uma das mães nos falou que ficava preocupada em usar produtos químicos 

nas mãos, pois achava que algum dia poderá desenvolver uma doença.  

Essa suspeita por parte dessa mãe não é sem fundamentação. Sabemos, 

conforme vimos no capítulo 3, que a pele serve como proteção do organismo contra 

agentes biológicos e substâncias tóxicas e, quando lesada, facilita a penetração destes; 

como a camada mais superficial da pele da criança ainda não está plenamente



desenvolvida, isto facilmente pode acontecer, tornando as crianças mais vulneráveis aos 

agentes químicos e físicos (substâncias tóxicas) a que são expostas. 

Nós também, preocupados, começamos a pesquisar se existia alguma

outra forma de limpeza e descobrimos que o óleo de mamona passado nas mãos, antes 

do trabalho com a castanha de caju, a impermeabiliza, além de não alterar o gosto da 

castanha. Esta informação foi repassada para as famílias, mas não vimos mudanças

neste sentido. Pensamos que precisaria um trabalho sistemático, de esclarecimento e de 

mobilização, a esse respeito. Porém, presenciamos algumas pessoas trabalharem com

luvas (Fig. 21), os que não o fazem é porque acham que o seu uso dificulta o manuseio

da castanha de caju. 

Figura 20 – Conseqüências do trabalho de beneficiamento da castanha de caju. 



Figura 21 – Beneficiamento da castanha de caju utilizando-se luvas. 

Outra conseqüência que poderá ser percebida no decorrer do 

desenvolvimento das crianças é o problema de coluna, como foi citado pela participante 

“D”. Em um outro momento ela acrescenta o incômodo que sente na coluna: eu procuro 

um lugar confortável, encostando na parede ou aqui [pilar] senão fica doendo. Não 

existe um local apropriado para trabalhar; as crianças despelam a castanha na calçada, 

na área ou sentada num tonel, conforme é visto na figura a seguir, sem terem uma forma

que as possibilitem ficar com a coluna reta. Essa preocupação procede devido à 

ossificação completar-se aos vinte e um anos, no homem, e aos dezoito anos, na mulher,

e a postura mantida pelas crianças ao despelar castanha pode produzir deformações

ósseas, conforme visto no capítulo 3. 



Figura 22 – Postura das crianças despelando castanha 

Uma outra preocupação é com a fumaça expelida no processo de 

torragem da castanha. Esta tem um cheiro muito forte e em qualquer local que se estiver 

na comunidade é sentido. Devido a fisiologia das crianças, no que se refere ao aparelho 

respiratório, as substâncias tóxicas (gases, vapores e poeiras) penetram mais rápido no 

organismo de crianças e adolescentes, conforme discutido no capítulo 3. Não há, no 

entanto, qualquer estudo a esse respeito, na comunidade.

Além dessas conseqüências, o trabalho infantil produtivo está 

impossibilitando que as crianças tenham mais momentos de brincadeiras. Um aspecto 

positivo é de todas as participantes estarem estudando, porém, só estudam na escola. 

Seria preciso um estudo aprofundando essa questão para compreendermos como

dialogam o trabalho e o estudo no cotidiano dessas crianças em situação de trabalho. 

Extrapolando as participantes da pesquisa, foi assustador notar que a 

maior parte das crianças da comunidade não freqüenta a escola, muitas sob a 

justificativa de que gostavam da escola e tinham que trabalhar. As que freqüentam têm



história de reprovações na vida escolar. Esse quadro só vem a corroborar o perfil 

nacional, quanto à escolarização das crianças em situação de trabalho. Vale ressaltar, 

ainda, que a estrutura física e organizacional da escola da comunidade não apresenta 

grande atrativo para as crianças. O que ainda as sustentam na escola é o Programa 

bolsa-escola que algumas crianças participam, que recebe a fiscalização do Conselho 

Tutelar, segundo as professoras. Mas mesmo assim, as crianças também estão inseridas 

no processo de beneficiamento da castanha de caju. 

6.5. Perspectivas de futuro e mudanças 

  Durante as entrevistas, perguntamos às participantes se elas gostariam de 

mudar alguma coisa em suas vidas e percebemos que duas delas (“A” e “B”) acharam 

que não haveria necessidade de modificação, mas quando perguntamos se queriam 

continuar despelando a castanha, elas responderam que não e que prefeririam assistir 

televisão e brincar, ou seja, o direito ao lazer. Essa falta de perspectiva está também 

presente ao questionarmos o que elas queriam ser quando crescessem, conforme é visto 

no segmento abaixo: 

P: O que você gostaria de fazer quando crescer? 
B: Nada. [riu] 

_____________ * ______________ 

P: O que você quer ser quando crescer? Como você acha 
que vai ser sua vida? 
A: Num sei não. 
P: Você pensa em quando crescer ser o quê? 
A: penso. 
P: Pensa o quê? 
A: Não sei.



  Parece-nos que as participantes acima ainda não construíram um objetivo 

futuro. Já as participantes “C” e “D” sentem essa necessidade de mudança que está 

referida a deixar de trabalhar no beneficiamento da castanha de caju e poder ter dinheiro 

para comprar objetos que desejam. As falas das participantes, abaixo, expressam bem 

esse desejo de mudança: 

P: O quê que você gostaria de mudar na sua vida? 
C: Mudar? Eu queria ficar sem quebrar e trabalhar pra 
mãe, muito mesmo. 

______________ *________________

P: Você gostaria de mudar alguma coisa na sua vida? 
D: Não [riu] 
P: Você gostaria que sua vida ficasse desse mesmo jeito? 
D: Não, mudar todo mundo queria, mas... 
P: Você acha como deveria ser sua vida? 
D: Ter dinheiro, assim, pra comprar as coisa que a pessoa 
quer sabe. Mas, não assim, trabalhando, ganhando, 
trabalhando sem ser em castanha. 

Nesta perspectiva de mudança, as crianças “C” e “D” demonstram alguns 

objetivos mais definidos para o futuro, embora se apresentem de maneiras bem 

diferenciadas: em uma, o desejo de ser rica e, na outra, o desejo de ter uma profissão. 

P: O que você gostaria de ser quando crescer? 
D: Eu acho melhor pensar antes, que... a pessoa quer ser, 
que se tornar.. 
P: Mas você queria ser o quê quando crescer? 
D: Médica 
P: Por que você quer ser médica? 
D: Porque... sim. 
P: Sendo médica você vai fazer o quê? 
D: Ajudar as pessoas, só. 

________________ * _______________

P: O que você queria para seu futuro? Quando você 
crescer você vai ser o quê, fazer o quê? 
C: Eu queria ser rica e eu queria ajudar muito a minha 
mãe.
P: Você queria ajudar como a sua mãe? 



C: Eu queria dar dinheiro para ela fazer as compra dela, 
pra dar o que ela quisesse a ela. 

A participante “C”, quando fala em mudanças e perspectivas de futuro, 

tem como finalidade última ajudar a mãe. É como se ela tivesse uma responsabilidade 

para com a mãe, percebido também, ao falar sobre suas possíveis aquisições; o que ela 

quer é para ser compartilhado com a mãe, sendo esta relação determinada pela posição 

que a criança ocupa nas formações ideológicas, expresso através da linguagem 

(Dorneles, 1999), conforme é visto no segmento abaixo: 

P: Você queria ter alguma coisa, assim, alguma coisa que 
você tivesse muita vontade de ter? 
C: Queria. 
P: O quê que você queria ter? 
C: Eu queria ter um carro bem bonito. 
P: Pra fazer o quê com esse carro? 
C: Pra ir andar nele, pra ir para rua com ele, pra quando 
minha mãe precisasse dele, aí eu queria ir. 
...
P: Se você tivesse muito dinheiro o que você iria comprar 
pra você? 
C: Vou comprar uma casa. 
P: Onde? 
C: Aqui perto de mãe. 
P: Por que você queria comprar uma casa? 
C: porque... se eu não comprar a casa, e se eu gastar o 
dinheiro todinho e não tinha onde vivesse. 

  As demais participantes pensam em coisas para si próprias, que possam 

ter uso individual como roupas, sandálias, caderno e lápis. Coisas que são mais 

facilmente adquiridas do que um carro ou uma casa referida pela participante “C”. 

P: O que você gostaria de ter? Se você tivesse um 
dinheiro, o que você gostaria de ter? 
D: Sei lá... [riu] 
P: Se você pensasse: ah, se eu tivesse dinheiro eu 
compraria isso pra mim. 
D: Eu acho que mais roupa. 



P: Tu gostas de roupa? 
D: ... [riu] gosto... de roupa e sandália. 

_____________  * ______________

P: Você gostaria de comprar alguma coisa que você não 
tem? 
B: Um caderno. 
P: Um caderno... 
B: [riu] ... um lápis. 
P: Um caderno e um lápis para quê? 
B: Pra estudar. 
P: Você gostaria de mais alguma coisa que você não tem e 
gostaria de ter e comprar? 
B: Não, eu só queria um caderno e um lápis. 
P: Você não tem um caderno e um lápis. 
B: Não, vai comprar sábado. 

 _______________ * _______________

P: Você gostaria de ter alguma coisa que você não tem? 
A:Queria.
P: O quê? 
A: E eu seio... 
P: Diga o que você gostaria de ter? 
A: ... 
P: Se eu desse um dinheiro para você o que você gostaria 
de comprar? 
A: Roupa, sei lá mais. 
P: Você gosta de roupa? 
A: Gosto. 
P: O que mais? Você gostaria de comprar alguma coisa 
para sua casa? 
A: Uma televisão nova que a nossa tá velha e uma 
geladeira nova. 

Como podemos perceber, através dos discursos acima, que os sonhos 

desejados por elas diferem daqueles que, comumente, desejamos: viagens, carros do 

ano, jóias etc. Os seus sonhos referem-se ao mínimo necessário à sobrevivência, 

consumos pontuais: cadernos, roupas, por exemplo. 



Considerações finais 

  O interesse pelo tema do presente trabalho surgiu a partir da monografia 

de conclusão da especialização (Oliveira, 2002) em que foi realizado um estudo 

exploratório com crianças em situação de trabalho nas praias e crianças que 

freqüentavam uma creche pública, com o objetivo de investigar, através do discurso 

dessas crianças, como vivenciam o brincar. Assim, pudemos constatar que as crianças 

que estavam em situação de trabalho tinham o brincar comprometido, uma vez que essa 

atividade ocupava pouco espaço em suas vidas. Diante dessa realidade, nos 

questionamos: se essas crianças que trabalham nos finais de semana apresentam esse 

perfil, como era o daquelas que passavam a semana trabalhando?  

Para compreender e aprofundar essa problemática propomos a realização 

deste trabalho: investigar como crianças em situação de trabalho no beneficiamento da 

castanha de caju, a partir do seu discurso e de suas práticas, vivenciam o brincar em seu 

cotidiano. A escolha por essa população e atividade se deu, como já foi explicitado em 

outro momento deste trabalho, por ser uma atividade que possui poucos estudos, é típica 

da região e, dentre as possibilidades apresentadas pela DRT/RN, era a que nos 

possibilitava melhores condições de acesso e de contato com a população alvo da 

pesquisa.

  Assim, nos aprofundamos em questões teóricas, essenciais a essa 

discussão: a constituição da infância (Infâncias: um processo histórico-cultural – cap. 

1);  As contribuições do lúdico (As possibilidades do lúdico – cap. 2); A 



conceitualização e  configuração do trabalho infantil (Trabalho infantil – cap. 3); e 

como esses três temas se intercruzam (A infância, o lúdico e o trabalho infantil – cap. 

4). Diante deste percurso, pudemos constatar que um trabalho de pesquisa que levasse 

em consideração o discurso das crianças e suas práticas, poderia nos responder as 

questões inicialmente levantadas. Para tanto, discutimos questões éticas e 

procedimentos/instrumentos metodológicos, contextualizamos a comunidade e as 

participantes da pesquisa (A pesquisa: construção de conhecimentos – cap. 5), para, 

então, delinearmos O lugar do lúdico no cotidiano de crianças que trabalham no 

beneficiamento da castanha de caju (cap.6). 

De acordo com estudos realizados sobre o tema por Martins (1993), 

Marques (2001), Oliveira (2002) e Maurício Silva (2003) pudemos perceber que, em 

maior ou menor grau, a vivência da infância das crianças em situação de trabalho está 

comprometida. E lançado o olhar sobre o brincar (um dos elementos constituintes da 

infância – Sarmento, 2003; ECA, 1990) a situação se agrava. Muitas das contribuições 

que a brincadeira (Leontiev, 2001; Vygotsky, 1984a; Wallon, 1986a, 1986b) poderia 

proporcionar são suprimidas. Contudo, ainda, existem resquícios de lúdico no cotidiano 

dessas crianças. Mesmo diante de tal situação, a vivência lúdica pertinentes às pesquisas 

apontadas são delineadas de uma forma própria.  

A forma como cada criança vivencia a sua infância e, conseqüentemente, 

sua ludicidade, vai estar relacionada com o contexto na qual está inserida: o ambiente 

em que moram, a interação com seus pais, irmãos, amigos, o ambiente escolar, a 

televisão, a economia etc. Portanto, cada infância é única; cada pesquisa realizada, 

também, torna-se, única. 

As crianças-participantes do presente trabalho moram em uma 

comunidade em que a atividade econômica é o beneficiamento da castanha de caju. É 



uma atividade familiar e, assim sendo, elas participam desse processo. Estudam na 

mesma comunidade, em que a escola oferece uma estrutura deficitária e uma carga 

horária de aula, 3 horas, menor, se compararmos com as demais escolas; e de modo 

semelhante se apresenta a estrutura de lazer, em que, oficialmente, só existe uma quadra 

de esportes. As participantes da pesquisa nasceram  e sobrevivem neste contexto se 

relacionando com os diferentes atores sociais. 

Através dos discursos das crianças, ficou em evidência como cada 

criança significa a sua infância conforme o contexto que está inserida: as relações de 

trabalho que sua família estabelece, o horário de aula. Assim, mostra-se um conflito 

entre trabalhar e brincar como condição para ser criança, o que não é apresentado pelas 

demais, que colocam o brincar como condição primeira para ser criança. Mas, mesmo 

para estas, há particularidades, como no caso de uma delas, que se exclui dessa 

condição e se coloca na de mulher.  

A constituição da infância dessas crianças também está sendo 

influenciada pela rotina que participam. Como já foi apresentado, elas apresentam 

rotinas diferenciadas de acordo com o período escolar e o de férias escolares. No 

período escolar o trabalho ocorre no horário oposto da aula; e nas férias escolares elas 

acabam trabalhando os dois turnos. Além das atividades ligadas diretamente ao processo 

de beneficiamento da castanha de caju – a tiragem da pele e a quebra da castanha – 

outras lhes são atribuídas como tomar conta da irmã, ajudar nas atividades domésticas.  

A primeira atividade do dia é o trabalho; o brincar vem depois ou nos 

finais de semana, em que a família não trabalha. Diante dessa situação foi possível 

observar, através dos discursos delas, que: a) Sentimentos são expostos em relação ao 

trabalho: é cansativo porque trabalha demais; b) Tentativas de modificação da rotina: ir 

para casa de uma tia para não ter que trabalhar; c) Diferenças entre o que gostam de 



fazer e o que realmente fazem; d) O dia considerado que menos gostam está 

exclusivamente relacionado ao trabalho, ao contrário do dia que mais gostam, que está 

relacionado ao não trabalho (para aquelas crianças que falaram que trabalham mais) e 

ao divertimento. 

Assim, pudemos verificar que a infância dessas crianças tem um espaço 

maior para o trabalho do que para os elementos constitutivos dessa etapa e daquilo que é 

de seu direito, como a escola e, principalmente, o brincar, conforme vem apontando a 

literatura. Apesar do trabalho ser uma realidade “dada” nesta comunidade, elas estão 

começando a se incomodar, apresentado um desconforto. Se não houver qualquer 

modificação nesta situação, continuará a se perpetuar as mesmas condições de 

sobrevivência, o comprometimento da infância e uma futura desqualificação 

profissional. Mais uma vez nos perguntamos: que adulto será construído nesta 

comunidade? 

Conhecendo a rotina das participantes, pudemos observar que existe uma 

vivência lúdica, mesmo com suas restrições. Talvez pelo ambiente em que morem – 

uma comunidade rural – por terem um espaço disponível para brincarem com árvores, 

por ser um lugar tranqüilo e, ainda, estar longe do shopping e da industrialização, que as 

crianças preservem a tradição de brincadeiras antigas e que podem usar a imaginação e 

a criatividade. 

A cultura lúdica das participantes foi constituída através das interações 

com os diferentes atores sociais (irmãos, pais, colegas, professores etc). Para 

desenvolver suas atividades lúdicas, elas necessitam de poucos objetos e, estes são 

encontrados na natureza ou no próprio ambiente que são adaptados ou transformados 

em brinquedos e brincadeiras. Dessa forma, encontramos: a) Brincadeiras e jogos 

tradicionais – pular corda, tica (pega-pega), esconde-esconde, futebol, academia 



(amarelinha), brincadeiras de roda, brincar de cozinhar; b) Brinquedos tradicionais – 

blocos de montar, carrinhos, baladeiras; c) Brinquedos construídos – balanços, pula-

pula, beyblader, objetos construídos com barro como robôs e camas, motocicleta; d) 

Jogos – dominó, jogo da memória; e) Atividades na natureza – construir buracos, tomar 

banho no açude e de chuva, subir e balançar nas árvores; f) Brinquedos desejados – 

bonecas, robôs e beyblader; e) Outras atividades de lazer – assistir televisão, passeios, 

andar de bicicleta, dançar. 

Delineado esse perfil, percebemos que a criatividade das crianças se 

aflora durante suas brincadeiras, principalmente daquelas que se encontram no período 

pré-escolar (Leontiev, 2001) – os outros atores sociais. Constatamos outras 

contribuições que o lúdico proporciona (Leontiev, 2001; Vygosky, 1984a; Wallon, 

1986a, 1986b) na cultura lúdica das participantes, como a internalização de valores e 

elaboração de emoções, quando constrói, com barro, uma criança que está doente e tem 

uma série de cuidados com ela; início da formação da representação, quando o menino 

“pilota” a moto; o estabelecimento de regras, a auto-avaliação das habilidades e 

progressos da criança, comparando-a com as outras e a introdução do elemento moral, 

durante as brincadeiras de futebol, academia e jogo de dominó, de pular corda. Nestas 

últimas atividades estão inseridas, de forma predominante, as participantes. 

Nas brincadeiras, também, estão envolvidos aspectos ideológicos. Ao 

brincar de cozinhar ou com bonecas/bonecos estão presentes os costumes e os valores 

da comunidade; ao brincar de ir para a cidade comprar algo ou passear, nos suscita a 

questão do êxodo rural; o desejo de possuir certos brinquedos tem como pano de fundo 

o mercado de produtos culturais para a infância exposto, principalmente, pela mídia 

televisiva.



Fica evidenciado como o brincar é uma construção sócio-histórico-

cultural. As cantigas de roda da época da colonização vão passando de geração em 

geração, sendo adaptadas pelas novas (Altman, 2002). É na relação com o outro que vai  

se construindo a cultura lúdica, pressupondo uma aprendizagem social (Brougère, 

1998), fato observado quando as participantes falam que aprenderam as brincadeiras e 

jogos e as desenvolvem com as professoras, com os pais, com primos, colegas. 

Sobre este aspecto, o lúdico é uma forma de interação criança/adulto, 

como foi observado algumas vezes e na fala das participantes. Embora isso ocorra, o 

trabalho ocupa grande parte da vida dos pais e esses momentos de brincadeira entre pais 

e filhos tornam-se raros. Como vimos, é durante o trabalho que a mãe empurra o filho 

no balanço e nos dias de folga foi ensinada a brincadeira de pedrinhas. A figura dos pais 

é tão importante na formação dos filhos, que o sonho do pai em “ser jogador de futebol” 

torna-se o sonho dos filhos. 

A cultura lúdica também é constituída pelas proibições dos pais e dos 

professores, pelo espaço colocado à disposição da escola, da comunidade e em casa 

Brougère (1998). Assim acontece. O lugar mais disponível é a área com os cajueiros, 

próximo as suas casas. A escola não proporciona espaço adequado, em nenhum sentido, 

para a atividade lúdica, refletindo no horário  limitado que as crianças têm para 

brincarem. Há restrições também fora da escola, o tempo destinado à brincadeira, como 

já foi citado, refere-se a uma vivência parcial, em que se brinca após o trabalho, à escola 

e aos afazeres domésticos. 

Mais uma vez, o trabalho tem lugar de destaque na vida das participantes. 

Os sentimentos em relação a essa atividade são contraditórios e conflitantes, 

diferentemente dos expostos quando brincam. Ao mesmo tempo que as participantes 



acham o trabalho “cansativo”, tem “raiva”, “é ruim”; acham-no bom porque é a única 

forma de sobrevivência; caso contrário, teriam que pedir esmola. 

As crianças já nascem neste ambiente de trabalho e colocam como valor, 

ajudar no sustento da casa, naturalizando aspectos relativos à inserção no trabalho. 

Outro fator importante que contribui para essa inclusão é a baixa escolarização dos pais 

(Cipola, 2001), relação entre razões de caráter subjetivo e de teor econômico que as 

estimulam a ingressarem em atividades produtivas (Campos e Alverga, 2001), o 

falecimento do pai  (Rizzini, Rizzini e Holanda, 1996; Marques, 2001). 

 Mas apesar das crianças exporem, em alguns momentos, a necessidade 

de trabalhar, muitas vezes, tentavam evitá-la. Para que conseguissem parar de trabalhar 

elas falavam, para os pais, que tinham despelado muita castanha e estavam cansadas  e 

eles permitiam que parassem. Ou, quando os pais as chamavam para trabalhar, diziam 

que estavam brincando, para não ir, dessa forma criando estratégias para abandonarem o 

trabalho e poderem brincar. 

O trabalho no beneficiamento da castanha de caju, segundo as 

participantes, traz algumas conseqüências físicas, como problema na coluna e nas mãos. 

E acrescentamos a inspiração da fumaça da torragem da castanha, sobre a qual não 

sabemos o grau de comprometimento na saúde das crianças. 

Consoante a realidade vivida pelas participantes não há grandes 

perspectivas de futuro e de mudança. Duas das participantes ainda não construíram um 

objetivo futuro e nem desejam mudar. Já das outras duas, uma quer ser rica e outra quer 

ser médica. No que se refere à mudança querem deixar de trabalhar no beneficiamento 

da castanha de caju e ter dinheiro para comprar o que desejam, tendo como finalidade 

última ajudar a mãe, para uma delas. Os desejos de compra, de todas as participantes, 



diferem do que comumente sonhamos; são sonhos referentes ao mínimo necessário à 

sobrevivência.

Diante de tudo que foi exposto, percebemos que as participantes do 

processo de beneficiamento da castanha de caju conseguem viver, mesmo que seja de 

forma parcial, a sua ludicidade. Contudo, as suas infâncias estão comprometidas.  

Necessitaria de outras ações que pudessem ampliar e sistematizar o lazer 

dessas crianças da comunidade, pois, só assim, aumentaria a probabilidade de se 

beneficiarem com as contribuições que o lúdico oferece e garantir o direito assegurado 

por lei, de forma indiscriminada. Não sabemos até que ponto a escolarização dessas 

crianças está satisfatória, apesar de todas freqüentarem a escola; porém, a grande 

maioria das crianças, não a freqüenta e não sabe ler. O lúdico poderia também 

conquistar um lugar na escola, podendo atrai-las e, com isso, melhorar a qualidade de 

ensino.

Seria necessário um estudo sobre o impacto do beneficiamento da 

castanha de caju na saúde das crianças e da população em geral, para que pudessem ser 

divulgados esses dados e realizado um trabalho sistemático com a comunidade sobre as 

formas de trabalho evitando, assim, alguns problemas como de coluna e de 

“danificação” das mãos.  

  Esperamos que com essa pesquisa possamos  mostrar a importância do 

brincar e os efeitos do trabalho no desenvolvimento infantil, para os pais e para a Irmã 

Therezinha, para que, dessa forma, haja alguma modificação na realidade dessas 

crianças, favorecendo as contribuições do lúdico e que pelos menos se consiga 

minimizar as conseqüências do trabalho infantil, uma vez que não podemos erradicá-lo 

da comunidade. Que garantias vamos dar para as famílias das crianças pararem de 

trabalhar, se só conseguem recursos para sobreviverem se todos trabalharem? 



  A questão do trabalho infantil é complexa e sua erradicação só seria 

possível se fossem, também, erradicadas a pobreza, a má distribuição de renda, a 

exploração do trabalho, elementos que alimentam o capitalismo, como bem aponta 

Campos (2001) e Maurício Silva (2003). Porém, é importante considerar esses fatores 

para criar estratégias para o seu combate. E esperamos que a divulgação deste trabalho, 

possa contribuir para tal finalidade. 



Referências

Altman, R. Z. (2002). Brincando na história. In. M. Del Priore. (Org.), História das 
Crianças no Brasil. (3ª. ed.). (pp. 231-258). São Paulo: Contexto.

Alves, P. B., Koller, S. H., Silva, M. R. da, Santos, C. L. dos, Silva, A. S., Reppold, C. 
T., & Prade, L. T. (2001). Brinquedo, trabalho, espaço e companhia de 
atividades lúdicas no relato de relato de crianças em situação de rua. Psico, 32
(2), 47-71. 

Andrade, A. P. de (2003). A convenção sobre os direitos da criança em seu décimo 
aniversário: avanços, efetividade e desafios. Acessado em junho de 2003 do 
World Wide Web: www.ambito-juridico.com.br/aj/eca0005.htm.

Arantes, E. M. de M. (1995). Rostos de crianças no Brasil. In F. Pilotti & I. Rizzini. A
arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da 
assistência à infância no Brasil. (pp. 171-220). Rio de Janeiro: Instituto 
Interamericano Del Niño/Santa Úrsula/ Amais. 

Ariès, P. (1981). História Social da Criança e da Família. (2ª. ed., D. 
Flaskman, Trad.). Rio de Janeiro: LTC. 

Bakhtin, M. (Volochinov). (2002). Marxismo e filosofia da linguagem.
(9ª. ed., M. Lahud & Y. F. Vieira, Trad.). São Paulo: Hucitec. 

Barros, D. L. P. (1994). Dialogismo, Polifonia e Enunciação. In D. L. P. 
de Barros & J. L. Fiorin (Orgs.), Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade. (pp. 01-09). 
São Paulo: Edusp. 

Benjamin, W. (1984). Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação.
(M. V. Mazzari, Trad.). São Paulo: Summus. 

Brait, B. (1994). As vozes bakhtinianas e o diálogo incluso. In D. L. P. de Barros & J. 
L. Fiorin (Orgs.), Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade. (pp. 11-27). São 
Paulo: Edusp. 

Brasil (1998b). Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução.

Brasil (1998a). Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.



Brasil. Ministério do Trabalho e do Emprego. (2002). Nota técnica à portaria 
TEM/SIT/DSST, nº 6 de 18/02/2000. In. O impacto do trabalho precoce na vida 
de crianças e adolescentes: aspectos da saúde física e mental, cultural e 
econômico. (p.18-36). Acessado em julho de 2003 do World Wide Web: 
www.mtb.gov.br/Temas/FiscaTrab/CombateTrabalhoInfantil.

Brasil. Ministério do Trabalho e do Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. 
(1999). Mapa de indicativos do trabalho da criança e do adolescente 1997-
1999. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego. (versão eletrônica). Acessado 
em setembro de 2003 do World Wide Web: www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Brasil. Ministério do Trabalho e do Emprego. Secretaria de Fiscalização do Trabalho. 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. (1996). Diagnóstico Preliminar 
dos Focos do Trabalho da Criança e do Adolescente no Brasil. Brasília: 
Ministério do Trabalho. Acessado em agosto de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Brougère, G. (1995). Brinquedo e cultura. (M. A. A. De S. Doria, Trad.) São Paulo: 
Cortez.

__________ . (1998). A criança e a cultura lúdica. In T. M. Kishimoto (Org.),  O 
brincar e suas teorias. (pp. 19-32). (I. Mantoanelli, Trad.). São Paulo: Pioneira. 

Brunner, J. S. (1986). Juego, pensamiento y lenguage. Perspectivas, 16 (1), 79-86. 

Bujes, M. I. E. (2003). Infâncias e maquinarias. Rio de Janeiro: DP&A. 

Campos, H. R., & Alverga, A. R. de (2001). Trabalho infantil e ideologia: contribuição 
ao estudo da crença discriminada na dignidade do trabalho. Estudos de 
Psicologia, 6 (2), 227-233. 

Campos, H. R., & Francischini, R. (2002). Trabalho infantil produtivo e 
desenvolvimento humano. Psicologia em Estudo, 8 (1), 61-71. 

Campos, H. R. (2001). Pobreza e trabalho infantil sob o capitalismo. Tese de doutorado 
não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

Carvalho, A. M. A., Magalhães, C. M. C., Pontes, F. A. R., & Bichara, I. D. (Orgs.), 
(2003a). Brincadeira e cultura: Viajando pelo Brasil que brinca – o Brasil que 
brinca. (volume I). São Paulo. Casa do Psicólogo. 

__________________. (Orgs.), (2003b). Brincadeira e cultura: Viajando pelo Brasil 
que brinca – brincadeiras de todos os tempos. (volume II). São Paulo. Casa do 
Psicólogo.

Carvalho, M. do C. B. de (2000). O combate ao trabalho infantil na voz e na agenda da 
sociedade e do estado brasileiro. In C. C. Arregui. (Org.), Erradicação do 
Trabalho Infantil – Dimensionando as experiências de Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul e Bahia. (pp. 13-41). São Paulo: Educ/IEE/PUC-SP/FINEP.



Cauvilla, W. (1999). Sobre um momento de constituição da idéia de infância: ponto de 
vista de um historiador. Estilos da Clínica, IV (6), 72-79. 

Cipola, A. (2001). O trabalho infantil. São Paulo: Publifolha. 
Conferência Internacional do Trabalho. (1998). Child labour: targeting the intolerable, 

report VI (1). Geneva: OIT. Acessado em Setembro de 2003 do World Wide 
Web: www.fundabrinq.org.br/biblioteca. 

Convenção dos Direitos da Criança. (1989). Acessado em outubro de 2000 do World 
Wide Web: www.fundabrinq.org.br/redeprefeito

Convenção nº 138. (1976). Acessado em setembro de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Convenção nº 182 (1999). Acessado em setembro de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca

Corazza, S. M. (2002).  Percurso pela história da criança. Infância & Educação – Era 
uma vez... Quer que conte outra vez?. (pp.79-136). Petrópolis: Vozes.  

Costa, A. G. da (1994). O estatuto da criança e do adolescente e o trabalho infantil.
São Paulo: LTR. 

Dantas, H. (1992). Do ato motor ao ato mental: a gênese da inteligência segundo 
Wallon. In Y. de la Taille, M. K. de Oliveira, & H. Dantas, Piaget, Vygotsky, 
Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. (pp. 35-44). São Paulo: Summus. 

_________ . (1998). Brincar e trabalhar. In In T. M. Kishimoto (Org.). O brincar e suas 
teorias. (pp. 111-121). São Paulo: Pioneira. 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959). Acessado em junho de 2003 do 
World Wide Web: www.unicef.org/brazil/decl_dir.htm. 

Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa (2000). São Paulo: Nova cultural. 

Dorneles, E. F. (1999). O discurso do MST: um acontecimento na estrutura agrária 
brasileira. In F. Indursky e M. C. L. Ferreira (orgs.). Os múltiplos territórios da 
Análise do Discurso. (vol.12). (pp. 149-172). Porto Alegre: Sagra Luzzatto. 

Elkonin, D. B. (1998). Psicologia do jogo. (A. Cabral, Trad.). São Paulo: 
Martins Fontes. 

Estados Unidos. Department of Labor. (2002). 2001 Finds on the Worst Forms of Child 
Labor: trade  and development act 2000. Acessado em setembro de 2003 do 
World Wide Web: www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069/90 (1997). Conselho 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/ Secretaria Municipal de Educação 
de Natal. 



Faleiros, V. de P. (1995). Infância e processo político no Brasil. In F. Pilloti & I. Rizzini 
(Orgs.), A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da 
legislação e da assistência à infância no Brasil. (pp. 47-98). Rio de Janeiro: 
Instituto Interamericano Del Niño/Santa Úrsula/ Amais. 

Fausto, A., & Cervini, R. (1991). O trabalho e a rua: crianças e adolescentes no Brasil 
urbano dos anos 80. Unicef/Flasco/Unesco. São Paulo: Cortez.

Fernandes, R. (2000). Notas em torno de retratos de criança. Educação e 
Pesquisa, 1 (26), 87-97. 

Ferreira, M. A. F. (2001). Trabalho infantil e produção acadêmica nos anos 90: tópicos 
para reflexão. Estudos de Psicologia, 6 (2), 213-225. 

Ferreira, S. (2003). Imaginação e linguagem no desenho da criança. (3ª. ed.). São 
Paulo: Papirus. 

Fonseca, C. (1999). O abandono da razão: a descolonização dos discursos 
sobre infância e família. In E. L. A. de Souza (Org.), Psicanálise e Colonização.
(pp.225-273). Porto Alegre: Artes e Ofícios. 

Francischini, R., Campos, H. R., Dimenstein, M., & Santos, C. (2001). Caracterização
Psicossocial de Meninos e meninas em situação de rua no município de 
Natal/RN. (25p). Relatório de Pesquisa não publicado. Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação/UFRN, Natal. 

Freitas, M. T. de A. (1995). Vygotsky & Bakhtin – Psicologia e educação: Um 
intertexto. São Paulo: Ática/ EDUFJF. 

Ghiraldelli Jr., P. (1999). A infância na cidade de Gepeto ou possibilidades do 
neopragmatismo para pensarmos os direitos da criança na cultura pós-moderna. 
Estilos da Clínica, IV (6), 10-17. 

Gobbi, M. (2002). Desenho infantil e oralidade – instrumentos para pesquisas com 
crianças pequenas. In A. L. G. de Faria, Z. de B. F. Dermartini & P. D. Prado. 
Por uma cultura da infância – metodologias de pesquisa com crianças. (pp. 69-
92). São Paulo: Autores Associados.

Gregori, M. F. (2000). Viração – experiências de meninos de rua. São Paulo: 
Companhia de Letras. 

Haguette, T. M. F. (1992). Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes. 

Huizinga, J. (1996). Homo Ludens. (4ª. ed.). (J. P. Monteiro, Trad.). São Paulo: 
Perspectiva.

Huzak, I., & Azevedo, J. (2000). Crianças de fibra. (3ª. ed.). Rio de Janeiro: Paz e 
Terra.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2002). Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD/2001. Acessado em agosto de 2003 do World Wide Web:  



www.ibge.gov.br-home-estatistica-populacao-condicaodevida-trabalho_infantil-
trabinf2001.pdf.

Jobim e Souza, S. (2003). Dialogismo e alteridade na utilização de imagem técnica em 
pesquisa acadêmica: questões éticas e metodológicas. In M. T. Freitas, S. Jobim 
e Souza, & S. Kramer. Ciências Humanas e pesquisa: leituras de Mikhail 
Bakhtin. (pp. 77-94). São Paulo: Cortez. 

Juárez, E. (1992). Crianças de rua: um estudo das suas características demográficas. In  
A. Fausto & R. Cervini (Org.), O trabalho e a rua – Crianças e adolescentes no 
Brasil urbano dos anos 80. (pp. 91-115). Unicef/Flasco/Unesco. São Paulo: 
Cortez.

Kamii, C., & Devries, R. (1991). Jogos em grupo na educação infantil: implicações da 
teoria de Piaget. São Paulo: Trajetória Cultural. 

Kishimoto, T. M. (1993). Jogos tradicionais infantis: o jogo, a criança, a educação.
Petrópolis: Vozes. 

______________. (1994). O jogo e a educação. Série Pré-escola Brasileira. São Paulo: 
Pioneira.

Kramer, S. (1992). A política do pré-escolar no Brasil – A arte do disfarce. (4ª. edição). 
São Paulo: Cortez. 

Leontiev, A. N. (2001). Os princípios psicológicos da  brincadeira pré-escolar. In L. S. 
Vygotsky, A. R. Luria & A. N. Leontiev. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. (pp. 119-142). (8ª. ed.). (M. da P. Villalobos, Trad.). São Paulo: 
Icone.

Liberati, W. D. (2000). Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. (5ª 
edição). São Paulo: Malheiros.

Macedo, L. (Org.). (1997). Quatro cores, senha e dominó: oficinas de jogos em uma 
perspectiva construtivista e psicopedagógica. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Magalhães, C. M. C., Bichara, I. D., & Pontes, F. A. R. (2003). Recriando o dia-a-dia 
com brinquedos. In A. M. A. Carvalho, C. M. C. Magalhães, F. A. R. Pontes, & 
I. D. Bichara (Orgs.), Brincadeira e cultura: Viajando pelo Brasil que brinca – 
brincadeiras de todos os tempos. (pp. 63-80). (volume II). São Paulo. Casa do 
Psicólogo.

Mainguenau, D. (2000). Termo-chave da análise do discurso. (M. V. Barbosa & M. E. 
A. T. Lima, Trad.). Belo Horizonte: Ed. UFMG. 

Marcellino, N. C. (1996). Elementos para o entendimento do uso do tempo da infância, 
nas suas relações com o lazer. Motrivivência, VIII (9), 78-88. 

Marques, W. E. U. (2001). Infâncias (pre)ocupadas: trabalho infantil, família e 
identidade. Brasília: Plano. 



Martins, J. de S. (1993). Regimar e seus amigos – A criança na luta pela terra e pela 
vida. In J. de S. Martins (Org.), O massacre dos inocentes – a criança sem 
infância no Brasil. (2ª. ed.). (pp. 51-80). São Paulo: Hucitec.

Marx, K. (1996). O Capital – crítica da economia política.  Volume 1 – O processo de 
produção do capital. (15ª edição). (R. Sant’Anna, Trad.). Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 

Mello, S. L. de (1999). Estatuto da Criança e do Adolescente: é possível torná-lo uma 
realidade psicológica. Psicologia USP, 10 (2), 139-151. 

Méndez, E. G. (1998). O estatuto da criança e do adolescente no Brasil. In Infância e 
Cidadania América Latina. (pp. 113-122). São Paulo: Hucitec – Instituto Ayrton 
Senna.

Menezes, C. C., & Magalhães, E. M. (2002). Crianças e adolescentes na fumicultura/RS 
– Trabalho, escola, saúde. In. O impacto do trabalho precoce na vida de 
crianças e adolescentes: aspectos da saúde física e mental, cultural e 
econômico. (p.40-42). Acessado em julho de 2003 do World Wided Web: 
www.mtb.gov.br/temas/fiscatrab/combatetrabalhoinfantil.

Minayo, M. C. S. (1993). O desafio do conhecimento – Pesquisa qualitativa em saúde.
São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: ABRASCO. 

Mussen, P. H., Conger, J. J., Kagan, J., & Huston, A. C. (1977). Desenvolvimento e 
Personalidade da Criança. (2ª. ed.). (A. B. Simões, Trad.). São Paulo: Harbra. 

Nabokov, V. (1996). Perfeição. (J. Dauster, Trad.). São Paulo: Companhia das Letras. 

Neves, D. P. (1999). A perversão do trabalho infantil – Lógicas sociais e alternativas 
de prevenção. Rio de Janeiro: Intertexto. 

Oliveira, I. C. C. de (2002). A importância da brincadeira: o discurso de crianças 
trabalhadoras e de crianças não trabalhadoras. Monografia de especialização 
não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

Organização Internacional do Trabalho - OIT. (1999). Lo intolerable en 
el punto de mira: um nuevo convenio internacional para eliminar las peores formas de 
trabajo infantil.

________. (2003). Boas práticas de combate ao trabalho infantil: os 10 anos do IPEC 
no Brasil. Brasília: OIT. Acessado em fevereiro de 2004 da Word Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br

Piaget, J. (1978a). A formação do símbolo: imitação, jogo e sonho, imagem e 
representação. (3ª. ed.). (A. Cabral & C. M. Oiticica, Trad.). Rio de Janeiro: 
Zahar.

Piaget, J. (1978b). O papel da imitação na formação da representação (pósfacio). In R. 
Zazzo, Henri : Psicologia e Marxismo. (pp. 167-178). (C. Trindade, Trad.). 
Lisboa: Veja. 



Recomendação nº 190. (1999). Acessado em setembro de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Rizzini, Irene, & Rizzini, Irma. (1992). “Menores” institucionalizados e meninos de rua. 
In A. Fausto & R. Cervini (Org). O trabalho e a rua – Crianças e adolescentes 
no Brasil urbano dos anos 80. (pp. 69-90). Unicef/Flasco/Unesco. São Paulo: 
Cortez.

Rizzini, Irene. (2002). Pequenos trabalhadores do Brasil. In. M. Del Priore (Org.), 
História das Crianças no Brasil. (3ª. ed.). (pp. 376-406). São Paulo: Contexto. 

Rizzini, Irene., Barker, G., & Cassinga (2000). Criança não é risco é oportunidade: 
fortalecendo as bases de apoio familiares e comunitárias para crianças e 
adolescentes. Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária/CESPI/USU/ Instituto 
Promundo. 

Rizzini, Irene, Rizzini, Irma, & Holanda, F. R. B. de (1996). A criança e o adolescente 
no mundo do trabalho. Rio de Janeiro: USU/ Ed. Universitária/ Amais. 

Rizzini, Irma. (1995). Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da 
assistência pública até a era Vargas. In F. Pilloti & I. Rizzini (Orgs.), A arte de 
governar crianças. (pp. 237-398).  Rio de Janeiro: Ed. Universitária de Santa 
Úrsula.

Rizzini, Irma. (1993). A preocupação com a infância e a normalização da sociedade no 
início do século. In I. Rizzini. Assistência à  infância no Brasil: uma análise de 
sua construção. (pp. 19-45). Rio de Janeiro: Universitária Santa Úrsula.

Rocha, M. S. P. de M. L. da (2000). Não brinco mais – a (des)construção no cotidiano 
educacional. Rio Grande do Sul: Unijuí. 

Rousseau, J. J. (1979). Emílio, ou da Educação. (3ª. ed.). São Paulo/Rio de Janeiro: 
Difel

Santana, M. (2003). As condições e o sentido do trabalho doméstico realizado por 
adolescentes que residem no local de emprego. Dissertação de mestrado não-
publicada. Rio Grande do Norte, Natal. 

Santos, E. C., & Koller, S. H. (2003). Brincando na rua. In A. M. A. Carvalho, C. M. C. 
Magalhães, F. A. R. Pontes & I. D. Bichara (Orgs.), Brincadeira e cultura: 
Viajando pelo Brasil que brinca – o Brasil que brinca. (volume I).  (pp. 187-
206). São Paulo. Casa do Psicólogo. 

Santos, B. R. dos (2002). Mobilização Empresarial pela Erradicação do Trabalho 
Infantil no Brasil: um estudo das estratégias desenvolvidas pela Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança. Acessado em fevereiro de 2004 do World Wided Web: 

www.fundabrinq.org.br/biblioteca. 

Santos, J. E. F. (2003). Brincando na maré: infância e brincadeiras em Novos Alagados. 
In A. M. A. Carvalho, C. M. C. Magalhães, F. A. R. Pontes, & I. D. Bichara



(Orgs.), Brincadeira e cultura: Viajando pelo Brasil que brinca – o Brasil que 
brinca. (pp. 109-125). (volume I). São Paulo. Casa do Psicólogo. 

Sarmento (2003). As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade.
Acessado em maio de 2003 do World Wide Web: 
www.iec.uminho.pt/cedic/textosdetrabalho.

Schwartzman, S. (2001). Evolução e Características do Trabalho Infantil no Brasil.
Brasília: OIT. Acessado em julho de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Silva, L. S. P. (2003). O brincar de faz-de-conta e a imaginação infantil: concepções e 
prática do professor. Tese de Doutorado não-publicada. Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 

Silva, M. R. da (2003). Trama Doce-amarga: (exploração do) trabalho infantil e 
cultura lúdica. São Paulo: Hucitec. 

Silveira, C., Amaral, C., & Campineiro, D. (2000). Trabalho infantil – examinando o 
problema, avaliando estratégias de erradicação. São Paulo: Naap/Unicef. 
(versão eletrônica). Acessado em setembro de 2003 do World Wide Web: 
www.fundabrinq.org.br/biblioteca.

Silvestri, A., & Blanck, G. (1993). Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la 
consciencia. Barcelona: Anthropos. 

Smolka, A. L. B., Goes, M. C. R. de, & Pino, A. (1998). A constituição do sujeito: uma 
questão recorrente? In J. P. Wertsh & P. del Rio (Orgs.), Estudos sócio-culturais 
da mente. (pp. 143-158). Porto Alegre: Artes Médicas. 

Soares, N. F. (2002). Os Direitos da Criança nas encruzilhadas da Protecção e da 
Participação. Acessado em maio de 2003 do World Wide Web: 
www.iec.uminho.pt/cedic/textosdetrabalho.

Spink, M. J. P., & Frezza, R. M. (1999). Práticas discursivas e produção de sentidos: a 
perspectiva da Psicologia Social. In M. J. Spink (Org). Práticas discursivas e 
produção de sentidos no cotidiano – aproximações teóricas e metodológicas.
(pp. 17-39). São Paulo: Cortez. 

Spink, M. J. P., & Menegon, V. M. (1999). A pesquisa como prática discursiva: 
superando os horrores metodológicos. In M. J. Spink (Org.), Práticas
discursivas e produção de sentidos no cotidiano – aproximações teóricas e 
metodológicas. (pp. 63-92). São Paulo: Cortez. 

Stam, R. (1992). Marxismo e filosofia da linguagem. In Bakhtin – da teoria literária à 
cultura de massa. (pp. 29-35). São Paulo. 

Vogel, A., & Mello, M. A. dos S. (1992). Da casa à rua: a cidade como fascínio e 
descaminho. In A. Fausto & R. Cervini (Org.), O trabalho e a rua – Crianças e 
adolescentes no Brasil urbano dos anos 80. (pp. 134-150). 
Unicef/Flasco/Unesco. São Paulo: Cortez.



Vygotsky, L. S. (1984a). O papel do brinquedo no desenvolvimento. In A formação 
Social da mente. (1ª. ed., J. C. Neto, L. S. M. Barreto & S. C. Afiche, Trad.). 
(pp.105-118). São Paulo: Martins Fontes. 

________. (1984b). Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In A formação 
Social da mente. (1ª. ed., J. C. Neto, L. S. M. Barreto & S. C. Afiche, Trad.).  
(pp. 89-103). São Paulo: Martins Fontes. 

Wajskop, G. (1995). Brincar na pré-escola. Coleção Questões da Nossa Época. (v.48). 
São Paulo: Cortez. 

Wallon, H. (1975). Objectivos e métodos da psicologia. (F. de Sousa, Trad.). Lisboa: 
Editorial Estampa. 

Wallon, H. (1986a). Imitação e representação. In M. J. G. Werebe, & Nadel-Brufelt 
(Orgs.), Henri Wallon. (pp. 83-107). (E. S. Lima, Trad.). São Paulo: Ática. 

Wallon, H. (1986b). O papel do outro na consciência do eu. In M. J. G. Werebe, & 
Nadel-Brufelt (Orgs.), Henri Wallon. (pp. 158-167). (E. S. Lima, Trad.). São 
Paulo: Ática. 

Wertsch, J. V. (1993). Voces de la Mente – un enfoque sociocultural para el estudio de 
la acción mediada. (A. Silvestri, Trad.). Madrid: Visor. 

Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade. (J. O. de A. Abreu & V. Nobre, 
Trad.). Rio de Janeiro: Imago. 



Bibliografia

Associação Comunitária do Amarelão. (1994). Estatuto da Associação Comunitária do 
Amarelão. (mimeo) 

Associação Comunitária do Amarelão. (2003). Dados da população das comunidades: 
Amarelão, Santa Terezinha e Serrote São Bento. (mimeo) 

Bazílio, L. C. (2002). Infância “rude” no Brasil: Alguns elementos da história e da 
política. In J. Gondra. História, infância e escolarização. (pp. 44-58). Rio de 
Janeiro: 7letras. 

Brandão, H. H. N. (1997). Subjetividade, argumentação, polifonia: A propaganda da 
Petrobrás. São Paulo: UNESP. 

Brum, F. R., & Centurião. (1994). De criança a menor abandonado: a construção de 
uma categoria excluída. Cadernos de Antropologia. 

Campos, T. N., Del Prette, Z. A.P., & Del Prette, A. (2000). (Sobre)vivendo nas ruas: 
Habilidades sociais e valores de crianças e adolescentes. Psicologia: Reflexão e 
Crítica, 13 (3), 517-527. 

Darrault-Harris, I., & Grubits, S. (2001). Psicossemiótica na Construção da Identidade 

Infantil. (S. Grubits, Trad.). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Deshaies, B. (1992). Metodologia da Investigação em Ciências Humanas. (L. Baptista, 
Trad.). Lisboa: Instituto Piaget. 

Discini, N. (2001). Intertextualidade e conto maravilhoso. São Paulo: Humanitas 
FFLCH/USP.

Ghiraldelli Jr, P. (1997). Subjetividade, infância e filosofia da educação. In P. 
Ghiraldelli Jr (Org.), Infância, Escola e Modernidade. (pp. 110-125). São Paulo: 
Cortez.

Kohan, W. O.,  & Kennedy, D. (Org.), (1999). Filosofia e infância – possibilidades de 
um encontro. Rio de Janeiro: Vozes.

Lajolo, M. (1997). Infância de papel e tinta. In M.C. de Freitas (Org.), História Social 
da Infância no Brasil. (2ª edição, pp. 225-246). São Paulo: Cortez. 

Méndez, E .G. (1998). Brasil: De infâncias e violências. In Infância e Cidadania na 
América Latina. (125-133). São Paulo: Hucitec – Instituto Ayrton Senna. 



Organização Internacional do Trabalho/ Programa Internacional de Eliminação 
do Trabalho Infantil. (2002). Annotated Bibliografy on the Child Labour.
(versão eletrônica). Acessado em setembro de 2003 do World Wide Web: 

www.fundabriq.com.br/biblioteca.

Pereira, R. M. R. (2002). Tudo ao mesmo tempo agora: considerações sobre a infância 
no presente. In J. Gondra. História, infância e escolarização. (pp. 149-167). Rio 
de Janeiro: 7letras. 

Ribeiro, R. J. (1997). O poder de infantilizar. In P. Ghiraldelli Jr (Org.), Infância,
Escola e Modernidade. (pp. 101-109). São Paulo: Cortez. 

Smolka, A. L. B. (2002). Estatuto de sujeito, desenvolvimento humano e teorização 
sobre a criança. In. M. C. de Freitas & M. Kuhlmann Jr. (Orgs.), Os intelectuais 
na história da infância. (pp. 99-127). São Paulo: Cortez. 

Waichman, P. (2003). Tempo livre e recreação. (4ª. ed., J. P. Gallardo, Trad.). São 
Paulo: Papirus. 



Apêndice A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A brincadeira é uma importante atividade para o desenvolvimento integral das 

crianças, segundo teorias da psicologia. Ela é uma das formas para a elaboração das 

emoções, de aquisição de regras e papéis sociais e da construção cognitiva (ajuda a 

passar do pensamento concreto para o pensamento abstrato), além de ser um direito 

assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar como as crianças em situação de 

trabalho, a partir do seu discurso e das práticas em diversas situações de interação 

social, vivenciam o brincar em seu cotidiano.  

A criança participará de entrevistas, encontros para fazer desenhos e  tirar 

fotografias, assim como produzirá histórias e narrativas pessoais, em diferentes dias e 

horários, desde que essas atividades não prejudiquem suas atividades de trabalho e/ou 

escolares.

Todas as entrevistas serão gravadas em gravador e transcritas posteriormente. 

Todas as informações dadas pela criança serão utilizadas somente pela pesquisadora 

com a finalidade de alcançar os objetivos da pesquisa.  



Asseguramos total sigilo em relação aos dados produzidos pela criança, assim 

como a sua privacidade. As informações colhidas ficarão sob os cuidados da 

pesquisadora, em sua residência. 

Esta pesquisa não oferece nenhum risco para a criança. Os resultados da 

pesquisa trarão uma melhor compreensão do lúdico no desenvolvimento infantil de 

crianças em condições de trabalho produtivo precoce. 

Em caso de algum impedimento para a não participação e continuidade da 

pesquisa, a criança poderá avisar a pesquisadora de sua desistência, sem nenhuma 

penalização e nem prejuízo. 

Os resultados da pesquisa serão compartilhados com as pessoas que colaboraram 

com a mesma, mantendo total anonimato das crianças participantes. Os resultados serão, 

também, divulgados através de publicações científicas. 

Eu, _____________________________________________, responsável por 

_______________________________________ declaro que conheço os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e autorizo a criança a participar desta como voluntária.                             

Natal,  ___ de _____________ de _____. 



Anexo

Parecer de aprovação


