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1. Introdução 

 

Uma das principais críticas recebidas pela concepção deliberativa habermasiana é a de haver 

um foco excessivo na racionalidade, que exigiria sujeitos, a todo tempo, capazes de se expressar de 

forma argumentativa (MANSBRIDGE, 1999; YOUNG, 2000; DRYZEK, 2000). Isso porque, na 

formulação da teoria, Habermas (1984, 1997) destaca que as deliberações visam a um acordo 

racionalmente motivado e que as pretensões de validade proferidas pelos participantes devem ser 

testadas, verificadas e justificadas por meio de processos de argumentação e contra-argumentação.  

Porém, o próprio autor deixa uma abertura para incorporação de outras formas 

comunicativas, além do argumento, quando afirma que “pode acontecer uma formação mais ou 

menos racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para a sociedade e que 

necessitam de regulamentação” (HABERMAS, 1997, p. 22, grifo nosso). Habermas, contudo, não 

desenvolve melhor esse ponto. Ainda assim partimos, neste artigo, do entendimento de que o 

processo deliberativo não pressupõe necessariamente o apagamento de emoções, subjetividades e 

vivências dos participantes, mas que, ao invés disso, comunicações dessas naturezas podem facilitar 

o engajamento de cidadãos em debates públicos. 

Quando consideramos a deliberação pública como processo mais amplo, como um sistema 

que envolve diferentes atores e arenas, a abertura a outras formas de comunicação levanta 

problemáticas, como, por exemplo, sobre quais as implicações da atuação dos media em processos 

de mobilização social que busquem promover transformações culturais, sociais e políticas. Nesse 

sentido, iremos analisar a cobertura jornalística de um tema enraizado cultural e socialmente, o 

trabalho infantil doméstico (TID). De forma mais específica, investigaremos a repercussão de uma 

matéria sobre TID, que é apresentada a partir de detalhes da história de vida de uma adolescente, 

junto a potenciais empregadoras de meninas no serviço doméstico para entender como elas 

dialogam com o apelo emocional da cobertura midiática sobre o tema. 

 Focaremos nossa análise no caso do enfrentamento ao trabalho infantil doméstico no estado 

do Pará, localizado na região Norte do Brasil, onde, desde 2000, há iniciativas de combate a esse 

problema. A principal delas é o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil Doméstico (Petid), 

executado pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Emaús), em parceria com 

organizações sociais, governamentais e internacionais. Uma das principais diretrizes do Petid é 

promover a tematização pública do trabalho infantil doméstico como uma violação de direitos da 

criança e do adolescente. 
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 Nas seções seguintes, introduziremos aspectos importantes da caracterização do TID, além 

de situar o conceito de deliberação com o qual estamos trabalhando e, ainda, a discussão sobre o 

espaço para sentimentos e emoções nessa teoria. Em seguida, trataremos do sistema deliberativo e 

da relação entre os media e interações políticas informais. Por fim, apresentaremos como o Petid 

organizou seu discurso público sobre o TID e como foi a cobertura midiática nos cinco primeiros 

anos de ação contra o problema no estado. Analisaremos também a discussão, coletada por meio de 

grupos focais, entre potenciais patroas sobre uma reportagem a respeito desse tipo de trabalho 

infantil. 

 

 

2. O trabalho infantil doméstico: entre o privado e o público 
 

As definições de público e privado são as mais diversas e dependem do quadro analítico a 

partir do qual são vistas. De acordo com Weintraub (1997), existem duas formas fundamentais de 

percebermos essa distinção: a primeira ligada à coletividade e a segunda ligada à visibilidade. A 

partir da primeira noção, podemos entender público como o que concerne a todos, como que afeta o 

interesse de uma coletividade. Por oposição, privado seria o que diz respeito a indivíduos 

particulares. Em relação à segunda noção, público seria o que é aberto, acessível e revelado, 

enquanto privado se refere ao que é escondido, “guardado” e protegido dos olhares da sociedade 

(WEINTRAUB, 1997, p. 5). 

A referência a não visibilidade do privado está presente também, na sua acepção original, 

como lugar da privação. Segundo Arendt, “a privação da privatividade reside na ausência de outros; 

para estes, o homem privado não se dá a conhecer, e, portanto é como se não existisse. O que quer 

que ele faça permanece sem importância ou conseqüência para os outros” (ARENDT, 1991, p. 68). 

E o lugar mais representativo dessa privacidade é o lar. Ele é protegido do “conhecimento dos 

outros”, é o espaço das relações mais íntimas, onde as pessoas estão, de certa forma, livres do 

constrangimento da visibilidade social. É como se os fatos que acontecem nos lares dissessem 

respeito apenas aos que dele participam e não aos outros, portanto, é como se “não existissem” 

publicamente. 

Essas noções são bastante interessantes para pensarmos o caso do trabalho infantil 

doméstico. Por definição, ele se realiza nesse espaço privado e íntimo do lar. É no interior de casas 

de família que este tipo de trabalho tem espaço, onde ele se concretiza. Se o espaço doméstico é 
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esse lugar da privação, da não visibilidade, é como esse tipo de trabalho não existisse, como se ele 

ficasse protegido dos olhares das outras pessoas. 

Aspectos históricos e culturais que remontam à escravidão também colaboram para essa 

“invisibilidade”. Em alguns casos, a menina doméstica é vista como “cria” da casa e passa como 

herança de mãe (patroa) para a filha, quando esta sai de casa. 

A questão de gênero também nos remete a esse entendimento naturalizado sobre o trabalho 

infantil doméstico, já que a maioria das crianças e dos adolescentes que o pratica são meninas 

(Blagbrough, 2008; Lamarão, Menezes, Ferreira, 2000; Lamarão, 2008) e tradicionalmente são as 

mulheres que assumem os afazeres domésticos.  

Segundo essa lógica, se as mulheres são as responsáveis “naturais” pelos serviços da casa, o 

trabalho doméstico assume então uma carga simbólica não de “trabalho”, mas sim de uma 

“obrigação” inerente à condição feminina. Nesse sentido, Hoyos afirma que “a carga doméstica e o 

cuidado das crianças não são considerados historicamente como trabalho; pelo contrário, as mães e 

donas de casa, tanto adolescentes quanto adultas, se consideram nos registros estatísticos como 

„desocupadas‟” (HOYOS, 2000, p. 113, tradução nossa). 

O entendimento sobre trabalho infantil doméstico no espaço íntimo do lar (para as outras 

pessoas da casa e, normalmente, para a própria menina trabalhadora doméstica) é considerado como 

natural e aceitável
1
. Porém, de acordo com as organizações que o enfrentam, o TID é violento para 

meninos e meninas porque explora a mão-de-obra de pessoas que estão em processo de 

desenvolvimento e que deveriam estar com suas famílias, protegidos, estudando, brincando, 

convivendo com os amigos, entre outros direitos que estão assegurados pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 2002). Outro risco do trabalho infantil doméstico é as meninas serem 

vítimas de violência física e moral, como humilhação, maus-tratos, discriminação e até abuso 

sexual. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2006), o TID é um tema 

extremamente delicado já que aparece disfarçado de um acordo entre família “num ambiente 

supostamente protetor” do lar. E isso faz com que o trabalho infantil doméstico possua certa 

                                                 
1
 Torna-se necessário esclarecermos que existem duas situações em relação ao TID: (a) quando ele acontece dentro da 

própria casa da família da criança e do adolescente trabalhador e (b) quando o trabalho é exercido na casa de outra 

família. As duas possibilidades, de acordo com as organizações que lutam pelos direitos das crianças, são problemáticas 

já que “o trabalho para a família pode exigir muito da criança, obrigando-a a trabalhar muitas horas e impedindo-a de 

freqüentar a escola, dificultando o exercício pleno de seus direitos” (SABÓIA, 2000, p. 5). De forma geral, existe um 

esforço das organizações que enfrentam o TID de diferenciar a tarefa doméstica, vista como educativa e considerada 

como colaboração ao trabalho doméstico realizado por um adulto, e o trabalho infantil doméstico propriamente quando 

são as crianças as únicas responsáveis por serviços da casa – situação em que a criança fica encarregada de cuidar dos 

irmãos, lavar e limpar a casa, por exemplo, enquanto os pais saem para trabalhar. 
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tolerância social, o que ressalta “a importância da dimensão cultural na compreensão das causas 

desse problema, e das medidas necessárias para lhe dar uma resposta” (OIT, 2006, p.64).  

Portanto, entre as causas para o trabalho infantil doméstico estão não só a pobreza e as 

desigualdades sociais, mas também a postura de parte da sociedade em aceitar essa prática como 

natural e até educativa. Em muitos casos, as pessoas acreditam que é melhor o menino ou a menina 

estar trabalhando do que “solto nas ruas” ou que o trabalho é uma boa alternativa para as crianças 

pobres. 

 

3. Do conceito de deliberação 
 

Diversos autores vêm discutindo a definição de “deliberação pública” (HABERMAS, 1997; 

BOHMAN, 1996; GUTMANN; THOMPSON, 2004; AVRITZER, 2000; DRYZEK, 2000). No 

entanto, nossa referência inicial é a formulação de Habermas, que estabelece os procedimentos 

ideais para o curso do processo deliberativo. 

Maia aponta a lista formulada por Cohen e Habermas como a mais sistemática das 

condições gerais para o desenvolvimento do debate deliberativo: a) as deliberações realizam-se de 

forma argumentativa; (b) são inclusivas e públicas; c) visam à igualdade moral e política dos 

participantes e são livres de coerções externas; d) são livres de coerções internas; e) visam a um 

acordo motivado racionalmente e a reversibilidade das decisões; f) abrangem todas as matérias 

passíveis de regulamentação; h) incluem interpretações de necessidades e a transformação de 

preferências e enfoques pré-políticos (MAIA, 2008a, p.31). Importante ressaltar que se tratam de 

condições ideais, é um padrão normativo, o que não quer dizer que ocorra de forma integral nas 

situações realmente vividas. 

Para além de qualquer tema substantivo, o mais importante na teoria habermasiana são os 

procedimentos adotados para se estabelecer o entendimento a respeito de determinado assunto ou 

questão. Em razão disso, é fundamental que os cidadãos possam se manifestar livremente, sem 

pressões ou coerções externas (de outros atores, do dinheiro ou do poder, por exemplo) ou internas 

(a idéia é que os hábitos que regulam o comportamento não devem impedir que as pessoas os 

questionem). 

De acordo com Habermas (1997) o debate público como processo de tomada coletiva de 

decisões pode aperfeiçoar a concepção cognitiva dos cidadãos e tende a proporcionar resultados 

mais justos, na medida em que as liberdades comunicativas dos indivíduos são respeitadas e que há 

uma troca pública de razões. Assim, o poder comunicativo: 
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surge em lugares onde há uma formação da opinião e da vontade, a qual, junto com a 

liberdade comunicativa que permite a cada um „fazer o uso público de sua razão em todos 

os sentidos‟, faz valer a produtividade de um „modo de pensar mais amplo‟. Este tem como 

característica „que cada um atém o seu juízo ao juízo de outros possíveis, e se coloca no 

lugar de cada um dos outros‟ (HABERMAS, 1997, v. I, p. 187). 
 

 

Desse modo, podemos entender deliberação como um processo refletido no qual agentes 

ponderaram sobre as razões envolvidas em certa questão. É uma atividade necessariamente 

interativa que pressupõe uma noção de política baseada na razão comunicativa, na troca de 

argumentos entre os sujeitos de forma não-coercitiva. A partir, então, desse intercâmbio 

argumentativo, posições podem ser revistas e modificadas. 

Bohman (1996) acredita que a deliberação deve ser entendida como uma atividade conjunta 

de troca de razões públicas buscando a solução de problemas que não podem ser resolvidos sem a 

cooperação entre os cidadãos: 

 

Para mim, a deliberação é uma atividade social coletiva, mergulhada na ação social do 

diálogo – da troca de razões. Essa deliberação é tipicamente iniciada em e sobre um 

contexto social específico. Ela começa com uma situação problemática na qual a 

coordenação se rompe; ela tem êxito quando os atores, mais uma vez, são capazes de 

cooperar (BOHMAN, 1996, p. 32 e 33, tradução nossa). 
 

 

Portanto, para ele a deliberação pressupõe essa “cooperação dialógica” entre os deliberantes 

e o resultado desse processo só é aceitável se as razões na qual ele se baseia forem suficientes para 

manter os interlocutores motivados a cooperar. Ainda de acordo com Bohman, as razões que 

governam o processo deliberativo devem ser “públicas” no sentido em que precisam ser 

potencialmente aceitáveis por todos. Segundo o autor, na medida em que acontece o vai e vem de 

razões do processo deliberativo em um fórum público aberto, existe maior probabilidade de que a 

qualidade epistêmica dos argumentos se amplie: “a opinião pública tende a se formar mais na base 

de todas as perspectivas relevantes, interesses e informação e tende menos a excluir interesses 

legítimos, conhecimento relevante ou opiniões dissonantes apropriadas” (BOHMAN, 1996, p. 27, 

tradução nossa). 

Em resposta à concepção deliberacionista de Bohman, Gomes (2005) argumenta que a idéia 

da deliberação como cooperação dialógica exclui outras formas importantes de interação, como o 

conflito e a competição. Além disso, de acordo com Gomes, a deliberação para Bohman é 

“preferencialmente um tipo de diálogo, um diálogo entre muitos, e não uma espécie de discussão ou 

debate” (GOMES, 2005, p.4). 
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De fato, não acreditamos que seja possível na vida cotidiana um embate deliberativo 

harmonioso e livre de conflito e competição. Não podemos supor que a resolução de situações 

controversas sempre se dará de forma discursiva, muito pelo contrário, há diversos interesses 

envolvidos, negociações, barganhas etc. Por vezes, os atores podem não estar dispostos a se 

engajarem no debate, proporcionando razões, mas sim preocupados em barganhar e pressionar os 

outros cidadãos. No entanto, acreditamos que a proposta de Bohman ao pensar a deliberação como 

cooperação dialógica não é suprimir o conflito, mas ressaltar que os deliberantes precisam estar 

dispostos a se manifestarem perante os outros, responderem a eles e considerarem os diversos 

pontos de vista envolvidos no assunto em discussão (BOHMAN, 1996, p. 24). Além disso, Bohman 

destaca a importância do “diálogo” com o objetivo de buscar uma perspectiva menos exigente que a 

de Habermas, que é baseada no “discurso”. 

O discurso para Habermas é o próprio processo argumentativo, no qual as reivindicações de 

validade podem ser testadas: 

 

Falo em „discurso‟ somente quando o significado de uma reivindicação de validade 

problemática força conceitualmente os participantes a suporem que o acordo motivado 

racionalmente poderia em princípio ser alcançado, sendo que o termo „em princípio‟ 

expressa uma condição idealizada: somente se a argumentação puder ser conduzida de 

forma suficientemente aberta e continuada pelo tempo necessário (HABERMAS, 1984, v.I, 

p. 42, tradução nossa e grifos do autor). 

 

 

Portanto, quando uma reivindicação de validade se torna problemática ao seu ouvinte, essa 

concepção de discurso requer que o falante busque justificar e explicar seus proferimentos. O 

discurso, portanto, para Habermas, é uma comunicação de segunda ordem e “esse nível reflexivo de 

comunicação tem lugar nos argumentos, pragmaticamente entendidos como a atividade em que um 

falante toma a demanda de um ouvinte para providenciar a valoração de uma demanda particular” 

(BOHMAN, 1996, p. 40, tradução nossa). 

Bohman (1996) objetiva fazer a distinção entre a concepção de discurso e diálogo, 

afirmando que o diálogo é “o mero vai e vem (given and taken) de razões”, que não visa 

necessariamente à produção de reivindicações bem justificadas e com regras mais rígidas como o 

discurso. O que o diálogo almeja é produzir razões/reivindicações “com escopo amplo e justificadas 

suficientemente para serem accountable para um público indefinido de concidadãos” (BOHMAN, 

1996, p. 57, tradução nossa). 
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Apesar do esforço de tentar marcar uma diferença entre a sua proposição e à de Habermas, 

as concepções dos dois autores parecem, como diz Mendonça (2005), mais próximas do que 

Bohman acredita. Segundo Mendonça (2005), Bohman 

 

afirma que, para Habermas, a razão estaria na forma de uso do discurso, alegando que as 

proposições habermasianas demandavam uma carga excessiva de racionalidade e 

imparcialidade nesse discurso. Essa crítica não atenta para o grande esforço de Habermas 

em situar o discurso nas interações ordinárias. As exigências de Habermas para a efetivação 

da deliberação pública parecem muito mais próximas às de Bohman do que ele parece 

admitir (MENDONÇA, 2005, p. 32). 
 

Neste trabalho, operamos com a concepção de discurso no sentido mais geral proposta por 

Dryzek (2000; 2004).  

 

Por discurso, consideramos um modo compartilhado de se entender o mundo incrustado na 

linguagem: um discurso sempre apresentará determinadas assunções, juízos, discordâncias, 

predisposições e aptidões. Estes termos comuns significam que os aderentes a um dado 

discurso serão capazes de reconhecer e processar estímulos sensoriais em histórias ou 

relatos coerentes, os quais, por seu turno, podem ser compartilhados de uma maneira 

intersubjetivamente significativa. Conseqüentemente, qualquer discurso terá em seu centro 

um enredo, o qual pode envolver opiniões tanto sobre fatos como valores (DRYZEK, 2004, 

p.49). 

 

 

A partir disso, Dryzek (2000; 2004) propõe o entendimento da deliberação como a 

competição de discursos (esses modos de entendimento do mundo que são compartilhados por 

diversos “aderentes”). Quando um discurso ganha visibilidade e questões controversas são 

tematizadas, ele apela para que as outras pessoas se posicionem sobre ele. Isso ocorre em diversos 

âmbitos, tanto em parlamentos, quanto, por exemplo, em associações voluntárias, na mídia e nas 

conversas cotidianas (MANSBRIDGE, 1999; DRYZEK, 2000 e 2004).  

A proposta de política deliberativa é, como vimos, essencialmente comunicativa. Baseia-se 

na interação comunicacional
2
 (BOHMAN, 2000; MAIA, 2008) como forma de buscar solução para 

dilemas e conflitos sociais e morais. Essa percepção se torna ainda mais clara quando pensamos na 

competição de discursos na esfera pública. Habermas define esfera pública
3
 como sendo uma “rede 

adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas” 

                                                 
2
 Esse fato justifica em grande parte a relevância da pesquisa em comunicação nos estudos sobre deliberação, já que, de 

acordo com Braga (2001), o que caracteriza a pesquisa em comunicação é o foco na interação comunicacional. 
3
 Em “Mudança Estrutural da Esfera Pública” (1984), Habermas apresentou suas primeiras formulações sobre “esfera 

pública”. Em obras subseqüentes, como “Teoria do Agir Comunicativo” (1984; 1987), “Direito e Democracia” (1997) e 

“Espaço Público: 30 anos depois” (1999), reformulou alguns aspectos propostos no primeiro livro. 
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(HABERMAS, 1997, v. II, p. 92, grifos do autor). Desse modo, a esfera pública não deve ser 

pensada como uma instituição ou organização, mas como espaço social gerado pela linguagem em 

uso, como lócus da argumentação e do debate. Seguindo a sua proposta deliberacionista, Dryzek 

(2004) sugere que entendamos a esfera pública como “lar de uma constelação de discursos” e a 

opinião pública como resultado provisório da competição entre esses discursos. 

As teorias deliberacionistas defendem, de maneira geral, a necessidade de mobilizar de 

forma crítica a sociedade. Para tanto, é necessário chamar os cidadãos à discussão e estimular a 

reflexão, o que pode resultar na desestabilização discursos cristalizados, ou seja, daquilo que é tido 

por certo. 

 

4. Sentimentos, emoções e argumentos na deliberação 

Desafiar a “invisibilidade” do trabalho infantil doméstico como um problema social, 

significa enfrentar suposições e práticas culturalmente arraigadas. É uma situação, portanto, em que 

um segmento do contexto de relevância do mundo da vida que está sendo tematizado. De acordo 

com Habermas, “é somente sob a pressão da aproximação de problemas que componentes 

relevantes desse conhecimento de fundo são deslocados de sua familiaridade e trazidos para a 

consciência como algo que precisa ser verificado” (HABERMAS, 1987, v. II, p. 400, tradução e 

grifos nossos). Por verificado, o autor refere-se a um processo de escrutínio social em que o assunto 

é debatido.  

Em termos habermasianos, a sociedade deve ser entendida de forma dual, como “mundo da 

vida” e sistema
4
. O mundo da vida é o pano de fundo, ligado às tradições que cercam o participante 

da ação, ao contexto no qual atua e aos grupos de que participa. São conhecimentos pré-reflexivos, 

atualizados intersubjetivamente a cada interação: “o mundo da vida constitui, pois, o contexto da 

situação da ação; ao mesmo tempo, ele fornece os recursos para os processos de interpretação com 

os quais os participantes da comunicação procuram suprir a carência de entendimento mútuo que 

                                                 
4
 “No seu conjunto, o mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas. Sob o ângulo da coordenação da ação, 

seu componente social consiste na totalidade de relações interpessoais ordenadas legitimamente. Ele abrange, além 

disso, coletividades, associações e organizações especializadas em determinadas funções. Alguns desses sistemas de 

ação funcionalmente especializados tornam-se independentes em relação aos domínios de ação integrados socialmente 

através de normas, valores e entendimento, e passam a formar códigos próprios” (HABERMAS, 1997, v.II, p. 86, grifos 

do autor). Deste modo, o sistema é composto por variados subsistemas que são auto-regulados, não são geridos por 

aspectos morais ou éticos, mas, por exemplo, pelos media do dinheiro, no caso do sistema econômico, e do poder, no 

caso do sistema político. Cada subsistema possui suas próprias instituições, critérios de hierarquia, prestígio e 

reconhecimento e são regidos pela razão instrumental, estratégica, voltada para o sucesso 
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surgiu em cada situação de ação” (HABERMAS, 1989 p. 167, grifos do autor). O mundo da vida, 

então, provê insumos para que os indivíduos interajam politicamente e busquem o entendimento. 

Segundo Habermas, “a mudança política de valores e enfoques não é um processo de 

adaptação cega, porém o resultado de uma formação construtiva da opinião e da vontade” 

(HABERMAS, 1997, v.II, p. 66, grifo nosso). Essa construção discursiva da opinião ocorre quando 

as razões e os argumentos em jogo são expostos e colocados como objetos de discussão. Para o 

autor, é por meio da troca argumentativa que os sujeitos podem rever seus posicionamentos e 

chegar ao entendimento mútuo sobre determinada questão.  

No entanto, torna-se difícil supor que um tema como o trabalho infantil doméstico, tão 

imerso nas práticas culturais cotidianas e relacionado, a priori, a algo tão íntimo, como escolhas 

pessoais e os lares das pessoas, seja problematizado apenas por meio da argumentação pública. 

Contra suposições mais arraigadas, o próprio Habermas admite a importância dos sentimentos:  

 

Os sentimentos formam a base de nossa própria percepção de que algo é moral. Aquele que 

é cego para o fenômeno moral não possui o sensor para o sofrimento de uma criatura 

vulnerável que tem o direito de proteção para a sua integridade física e sua identidade. E 

esse sensor está claramente relacionado com a simpatia e a empatia. (HABERMAS, 1990, 

p.112 apud MARQUES, 2010, p. 5) 

 

 

Outras formas de comunicação, para além do discurso racional, como histórias de vida e 

testemunhos podem ser mais eficazes para questionar concepções largamente aceitas (YOUNG, 

2000; GARCÊZ e MAIA, 2009; MARQUES, 2010; MANSBRIDGE, 1999). “Ao trazerem para os 

discursos as marcas de subjetividade, os desejos, as histórias de vida, os testemunhos, elas [as 

pessoas] têm maior chance de criar conexões com os outros e com o mundo que as cerca” 

(MARQUES, 2010, p. 5). Essas expressões podem gerar empatia pela situação do sujeito falante e, 

com isso, abrir possibilidades de sentido e de reflexão sobre temas sociais, que adquirem um status 

de questão política.  

O enfrentamento do trabalho infantil doméstico é permeado dessas histórias, de situações de 

desrespeito materializadas em depoimentos, desenhos, poesias, da saudade do município de origem 

registrada em diversas formas de comunicação. Esses materiais expressivos, a nosso ver, podem 

incentivar um “colocar-se no lugar do outro” e, assim, estimular a revisão do problema colocado 

pelos que o vivenciaram. Como afirma Marques: 

 

emoções específicas podem ser despertadas por enquadramentos, códigos, narrativas e 

discursos, oferecendo motivações para a participação em debates, para a busca de outros 
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pontos de vista e de esclarecimentos e para a expressão das premissas que sustentam 

quadros compartilhados de sentido. (MARQUES, 2010, p. 6). 

 

Habermas é bastante criticado por privilegiar o argumento e o racional, em detrimento da 

emoção (YOUNG, 2000; 2001)
5
. Segundo Young, os argumentos sozinhos não são susceptíveis de 

chamar a atenção e inspirar ações. Por essa razão, apesar de não deliberativos, no sentido do 

engajamento na troca de razões, a maioria dos compromissos políticos dos ativistas objetiva 

comunicar ideias específicas para um público amplo. Eles utilizam normalmente slogans, humor e 

ironia para realizar isso (YOUNG, 2001).  

No entanto, concordamos com Mendonça quando este afirma que a argumentação racional 

está ligada à possibilidade de justificar e defender uma posição e não ao apagamento das emoções. 

Ele defende que “a racionalidade não é uma característica dos atores, nem dos enunciados, mas da 

própria estrutura comunicativa. A ação comunicativa se edifica na busca pelo entendimento e não 

no proferimento de um tipo específico de comunicação” (MENDONÇA, 2010, p. 6).  

De modo complementar, baseamo-nos em Mansbridge (1999) para quem as emoções 

sempre incluem alguma forma de avaliação e a razão pode proceder raramente sem o compromisso 

emocional, além disso, a autora ressalta que a compaixão e a solidariedade podem ser elementos 

essenciais da boa troca deliberativa.  

Habermas sustenta ainda que linguagens estéticas devam ser legitimadas pelas regras do 

discurso. Com base nessa afirmação, Mundim e Maia (2008) defendem que a expressão estética ou 

da emoção não são suficientes para a realização de um debate público. Para eles, outras formas 

comunicativas, além do argumento, servem para iniciar debates, inserir possibilidades de sentido e 

percepção do problema, no entanto elas precisam ser testadas e verificadas discursivamente, ou seja, 

por meio da argumentação. 

Essa posição está próxima à de Mendonça, que afirma “as múltiplas formas comunicativas 

por meio das quais sujeitos buscam alterar quadros de desrespeito podem ser vistas como 

integrantes de um processo que fomenta uma reflexividade social e gera uma dinâmica entre casos 

particulares e questões gerais” (MENDONÇA, 2010, p. 07). 

Portanto, expressões ligadas à emoção podem contribuir para suscitar o debate público ou 

apresentar novas nuances do problema em questão. Mas essas mesmas expressões devem ser 

trabalhadas e justificadas posteriormente na forma de argumentos que possam sustentar o processo 

deliberativo.  

                                                 
5
 Ver ainda Marques (2010) e Mendonça (2010). 
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Desse modo, devemos pensar no papel das emoções no escopo mais amplo do sistema 

deliberativo. Autores como Mansbridge (1999), Hendriks (2006), Parkinson e Bavister-Gould 

(2009) argumentam que devemos pensar no processo deliberativo de forma abrangente, de que tal 

forma que englobe tanto as esferas mais formais de deliberação e decisão, como governos e 

parlamentos, até as esferas mais informais de conversação cotidiana. 

Ampliando a noção de sociedade civil trabalhada por Habermas, Hendriks (2006) acredita 

que devemos considerá-la como um espaço heterogêneo, onde estão tanto organizações mais 

estruturadas com mais recursos e mais próximas ao Estado, quanto os cidadãos cotidianos, 

dispersos em suas rotinas e problemas diários que, de forma geral, não são capazes de sozinhos 

fomentarem uma esfera pública de discussão.  

Com objetivo de incluí-los nesse processo, Mansbridge propõe pensarmos em um sistema 

deliberativo que abranja um amplo leque de espaços discursivos: 

 

Através da conversação entre representantes formais e informais em fóruns públicos 

designados, da conversação entre constituintes e representantes eleitos ou outros 

representantes de organizações politicamente orientadas, da conversação na mídia, da 

conversação entre ativistas políticos e da conversação cotidiana em espaços privados sobre 

coisas que o público deveria discutir – todos fazendo parte do que eu chamo sistema 

deliberativo – as pessoas começam a entender melhor o que querem e o que precisam 

individual ou coletivamente (MANSBRIDGE, 1999, p. 211, tradução nossa). 
 

 

De acordo com a autora, no processo completo do sistema deliberativo, as suas diferentes 

partes se influenciam mutuamente, de tal forma que as conversações cotidianas, assim como a 

mídia, as assembléias, fóruns e movimentos sociais poderiam influir no sistema político mais 

formal e, portanto, na tomada coletiva de decisões, do mesmo modo com o fluxo contrário também 

seria possível.  

Mansbridge (1999) aposta nas conversações do dia-a-dia como maneiras informais e 

cotidianas de transformações políticas. Tanto que ela afirma que nem todas as questões que 

merecem/precisam ser discutidas pela sociedade, passam necessariamente pela esfera do Estado. 

Esse fluxo se orienta a partir do que ela chama de “ativismo cotidiano”.  

A idéia é que por meio de discussões ou ações diárias as pessoas questionem certos 

discursos e construam novos entendimentos. Na medida em que esse processo vai ganhando mais 

espaço e aceitação nesses ambientes informais, “muitas pessoas, incluindo não-ativistas, começam a 

mudar suas vidas de forma a corresponder da melhor forma a esses novos ideais” (MANSBRIDGE, 
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1999, p. 220). E, como discutiremos na seção seguinte, os media alimentam em grande parte esse 

fluxo cotidiano de discussões e também são alimentados por ele. 

Segundo Mansbridge, não devemos nos preocupar se cada interação do sistema deliberativo 

apresenta os ideais da deliberação (como consistência dos argumentos, entendimento, consciência 

aberta), mas sim se o sistema amplo reflete esses objetivos. Ela ressalva que ao utilizar a palavra 

“sistema”, não pretende sugerir que as diversas partes desse todo ajam de forma mecânica e 

perfeitamente previsível entre si, mesmo sabendo que essas são qualidades atribuídas no discurso 

ordinário a um sistema: “ao invés disso, quero sugerir uma inter-relação entre as partes, de modo 

que uma mudança em uma delas tende a afetar as outras” (MANSBRIDGE, 1999, p. 228, tradução 

nossa). 

Por conseguinte, é difícil supor que cada interação desse sistema se dará de forma 

exclusivamente racional. Como já mencionado, defendemos a importância das emoções na 

deliberação tanto como forma de chamar atenção para determinado tema e suscitar o debate sobre 

ele, como também enquanto forma de apresentar novas nuances, estimular um processo de 

reflexividade e, ainda, como recurso quando o próprio processo de deliberação precisa ser 

questionado (YOUNG, 20001). 

Assim, torna-se mais adequado pensar, como propõem Bachtiger et all (2009), no sistema 

deliberativo a partir de uma abordagem sequenciada na qual os estágios iniciais podem ser 

fomentados por diferentes formas de comunicação e, na medida em que se desenvolve a capacidade 

deliberativa dos sujeitos e instituições em disputa, passa-se a formas mais argumentativas e 

racionais, de maneira que “envolvam a pesagem sistemática de contra-argumentos e propostas e a 

conexão de perspectivas particulares a interesses mais generalizados” (BACHTINGER et all., 2009, 

p. 28).  

 

 

5. Mídia, sistema deliberativo e interações informais 

 

A partir da perspectiva de sistema deliberativo, os media, com seus diferentes produtos e 

processos, respondem indubitavelmente por parte significativa da esfera de visibilidade pública, ou 

cena pública (MAIA, 2004, 2008b; GOMES, 2008; HABERMAS, 2009). Tanto que Habermas 

(2008) refere-se à imprensa de qualidade como a espinha dorsal da esfera pública. Segundo ele, “a 

comunicação pública é uma força que tanto estimula e orienta os desejos e as opiniões dos cidadãos, 
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como, ao mesmo tempo, obriga o sistema político a se adaptar e a ser mais transparente” 

(HABERMAS, 2009. p. 136). 

Gomes caracteriza a cena pública como um ambiente em que convivem conteúdos de 

distintos valores cognitivos: 

 

A esfera de visibilidade pública é como um mar de sargaços, com fragmentos de discursos 

de todos os tamanhos, às vezes com peças inteiras, que não compõem nenhum quadro 

ordenado, mas que o acaso fez conviver e, eventualmente, atritar aos caprichos das 

correntes marinhas (GOMES, 2008, p. 145). 
 

 

Por meio de metáfora, Gomes defende a ideia de uma cena pública composta por diferentes 

discursos que podem se relacionar de acordo com a articulação proposta por atores sociais e 

políticos ou por agentes dos media. É esse material que fomenta boa parte da discussão sobre 

questões políticas na esfera pública. Como afirma Maia, a deliberação pública, hoje, é e precisa ser 

em larga escala midiatizada (MAIA, 2008b). 

A razão para essa afirmação é a de que os media correspondem ao principal palco dessa 

esfera de visibilidade, além disso, ela permite a passagem da estrutura espacial das interações 

simples para a generalização da esfera pública, por conta de seu amplo alcance. Contribui ainda o 

fato de que a própria linguagem dos meios de comunicação busca propiciar um entendimento mais 

geral e, normalmente, renuncia a códigos especiais
6
 (HABERMAS, 1997). 

Os fragmentos de discursos, as notícias, podem ser caracterizados, de acordo com Gomes 

(2008), como fundo e tema. Por fundo, entende-se um conjunto disponível de materiais 

informativos que “passem „sob os olhos‟ do receptor ou destinatário e que perduram por algum 

tempo na memória sem maiores conseqüências” (p. 143). Compõem, portanto, um repertório 

potencial, mas ainda não articulado de tematizações públicas. Desse modo, o tema se caracteriza 

como um conjunto de fragmentos ou materiais expressivos que foram colocados em pauta. Segundo 

Gomes, eles são ativos intelectualmente e “municiam os discursos e as interações mais 

argumentativas e organizam a agenda social” (2008, p. 143).  

Importante ressaltar que organizar é distinto de determinar. Gomes (2008) e Maia (2008) 

concordam que a cidadãos utilizam seus próprios repertórios de experiência para interagir e 

interpretar os produtos midiáticos. “O sistema expressivo que constitui a cena pública é sempre um 

sistema interpretado, isto é, estruturado, organizado, agenciado pelos seus interpretes” (GOMES, 

                                                 
6
 Um exemplo bem simples disso é quando os jornalistas explicam termos técnicos a partir de comparações que podem 

ser facilmente entendidas pela maioria da população. 
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2008, p. 146). Maia afirma também que “os membros do público incorporam os sentidos derivados 

dos produtos da mídia em seus estoques de conhecimento comum” (MAIA, 2008b, p. 99). E esse 

repertório pode ser utilizado nas interações simples, nas conversações ordinárias, inclusive sobre 

questões políticas.  

Para aprofundar essa reflexão, realizaremos uma breve análise do debate público acerca do 

TID no estado do Pará. Com esse objetivo, mostraremos a forma como o Petid construiu um 

discurso contrário ao TID por meio de campanhas de publicidade. Apresentaremos ainda um 

panorama sobre a cobertura dos media a respeito do assunto e as discussões de patroas sobre um 

dos casos de TID divulgados pela mídia paraense. 

 

6. TID como problema 

 

Entre os objetivos do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil Doméstico 

destacados em uma das publicações do projeto (CEDECA-EMAÚS, 2002) estão: sensibilizar 

organizações governamentais e não-governamentais, operadores de políticas públicas, conselheiros 

de direitos e tutelares e a comunidade em geral para a problemática do trabalho doméstico de 

crianças e adolescentes e intervir junto aos meios de comunicação para atuarem no enfrentamento 

do trabalho infantil doméstico.  

Um grande receio do Programa era não suscitar respostas em defesa do trabalho doméstico 

de crianças e adolescentes. Isso porque uma rejeição pública ao discurso do trabalho infantil 

doméstico como um problema poderia resultar em menos denúncias e maior dificuldade na 

investigação dos casos. Os coordenadores do Petid também acreditavam que um “confronto 

agressivo com a cultura local e a opinião pública poderia agravar situações de violência e crueldade 

no tratamento que crianças e adolescentes recebem nas casas em que trabalham” (CEDECA-

EMAÚS, 2002, p. 15).  

Por esses motivos, o Petid procurou agir de forma cautelosa com “abordagens táticas junto à 

opinião pública introduzindo o tema aos poucos” (CEDECA-EMAÚS, 2002, p. 51) para evitar um 

confronto direto.  

Como parte das estratégias para sensibilização da sociedade paraense, foi produzida uma 

campanha de publicidade que aconteceu em duas fases
7
. A primeira, realizada entre 2001 e 2002, 

                                                 
7
 Em 2007, foi lançada uma nova campanha do Petid, mas o escopo desse trabalho aborda apenas os cinco primeiros 

anos de mobilização contra o trabalho infantil doméstico (2000-2004). 
 



 15 

teve um caráter mais geral de apresentação da temática. O slogan era: “Trabalho doméstico é coisa 

de adulto. O lar é o lugar da brincadeira, da aprendizagem e da proteção. E não do trabalho 

infantil”. Foram produzidos folderes, cartaz, adesivo, camisas, bolsas, cd com músicas regionais e 

educativas – para serem utilizados em oficinas com adolescentes, juntamente com um caderno 

pedagógico.  

A segunda fase da campanha começou a ser realizada em 2004. O slogan trabalhado foi: 

“Com trabalho infantil doméstico, não dá pra ser criança. Criança precisa do carinho da família e de 

tempo para brincar e estudar. E não do trabalho infantil doméstico”. O objetivo desse segundo 

momento foi estimular de forma mais enfática um número maior de denúncias.  

A primeira fase procurou reforçar a idéia da construção do futuro, inclusive ressaltando 

desejos profissionais de meninas envolvidas com o trabalho infantil doméstico. Nesse sentido, o 

TID rouba a infância e a condição de realização de sonhos futuros na medida em que afasta as 

crianças e adolescentes envolvidas de outro tipo de inserção no mercado de trabalho, em condições 

mais favoráveis, como médica, advogada, enfermeira e cantora. Para os que acreditam que o 

trabalho infantil doméstico pode ser uma alternativa para o acesso aos estudos e, conseqüentemente, 

a outras profissões, o Petid procurou apresentar os problemas relacionados ao TID (longas jornadas, 

humilhações, agressões, perda do convívio familiar e comunitário). 

Já a segunda etapa da campanha, refletiu um momento mais maduro do Programa, quando o 

assunto já havia sido apresentado publicamente não só pelo Petid, mas também na cobertura da 

imprensa. Lançada em 2004, essa segunda fase expôs o TID com um tom mais sério, afastando-se 

um pouco da caracterização mais infantil da primeira etapa (desenhos, cores, fonte). Dois aspectos 

importantes sobre o TID bastante ressaltados nessa segunda etapa foram a invisibilidade do trabalho 

infantil doméstico como problema social e a incompatibilidade entre a infância e o trabalho.  

O discurso do Petid, por meio das duas fases da campanha publicitária, baseou-se no 

enfrentamento do trabalho infantil doméstico a partir de uma perspectiva de direitos (direito à 

convivência familiar e comunitária, direito à escolha profissional, direito ao bom aproveitamento 

nos estudos). Assim, o TID é colocado como uma situação de injustiça social: àquelas crianças são 

negados recursos básicos, como o amor da família e a educação (chance de conseguir um futuro 

melhor). Da mesma forma, a sociedade de maneira geral é responsabilizada pela garantia desses 

direitos (“fazer nossa tarefa diária”, como está expresso no folder geral da 1ª fase). Após 

contextualizarmos o posicionamento do Petid, torna-se necessário analisar aspectos gerais da 
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cobertura midiática sobre o tema e as discussões nos grupos focais. A seguir, apresentaremos o 

caminho metodológico utilizado para tanto. 

 

 

7. Apontamentos metodológicos 

 

 Nossa análise concentra-se em dois eixos: (1) cobertura dos principais jornais paraenses; e 

(2) discussão entre potenciais patroas coletadas por meio de grupos focais.  

 Em relação ao primeiro tipo de material, escolhemos estudar apenas os principais jornais 

impressos paraenses: O Liberal e Diário do Pará. Por ser um estudo de abrangência local, não 

incluímos veículos de inserção nacional. Como não há acervo digital desses jornais anteriores a 

abril de 2004, a busca por matérias ocorreu de diferentes formas, desde a coleta dos clippings feitos 

de 2000 a 2003 por organizações como Unicef e Andi – Agência de Notícias dos Direitos da 

Infância, até pesquisa manual nas edições disponíveis na biblioteca pública estadual para (janeiro a 

abril de 2004) não coberto pela pesquisa digital. 

No total, foram analisadas 55 matérias jornalísticas do período de 1º de janeiro de 2000 a 31 

de dezembro de 2004. Elas estão distribuídas da seguinte forma: 32 em O Liberal e 23 no Diário do 

Pará. Cada texto jornalístico foi analisado a partir de uma ficha específica, composta por 

informações sobre os atores ouvidos, os discursos sobre o trabalho infantil doméstico e a referência 

ao Petid. 

 

7.1 Grupos focais 

 

Realizamos cinco grupos focais com potenciais patroas de meninas domésticas. Partimos do 

pressuposto que, por o TID ser naturalizado socialmente, qualquer mulher adulta poderia ser 

empregadora de crianças e/ou adolescentes para o serviço doméstico. Essa estratégia se mostrou 

bem sucedida já que em todos os grupos encontramos pessoas que tinham meninas trabalhando em 

suas casas ou que haviam contratado no passado e deixado de empregar ou ainda mulheres que são 

patroas hoje, mas que também já foram domésticas quando crianças. 

Ao todo foram 24 participantes. Cada grupo tinha em média cinco mulheres, o que segundo 

Barbour e Kitzinger, (2001), é um número adequado para pesquisas na área social porque permite 

um aprofundamento dos pontos de vista dos participantes. As mulheres ouvidas tinham entre 20 e 

59 anos e os grupos foram organizados a partir da escolha por bairros com diferentes perfis 
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socioeconômicos da cidade de Belém, capital do Pará (foram selecionados os bairros do Umarizal, 

de nível alto; Castanheira, nível médio; e Guamá, Tapanã and Benguí, nível baixo). Escolhemos 

convidar apenas mulheres por entender que o trabalho infantil doméstico é considerado, em geral, 

uma atividade feminina e que envolve as meninas trabalhadoras, as mães delas, que normalmente 

são quem incentiva o trabalho, e as patroas que as contratam.  

 Sobre o método escolhido, consideramos, assim como Morgan (1997), Barbour e Kitzinger 

(2001), que os grupos focais são espaços de interação, de conversação informal sobre questões, 

onde há produção discursiva, e não apenas espaços de checagem de resultados de sondagens de 

opinião. Além disso, esse tipo de coleta de dados tem se mostrado bastante rico em estudos sobre 

deliberação pública (CAL, 2007; MARQUES, 2007; DUCHESNE; HAEGEL, 2010).  

 Para iniciar a discussão com as participantes optamos pela “estratégia do funil” (MORGAN, 

1997). Segundo a qual, a conversa deve iniciar por assuntos que as pessoas possam discutir 

facilmente para depois focar no tema do grupo. No nosso caso, iniciamos com uma discussão a 

respeito da divisão de tarefas domésticas nas casas delas, perguntamos quem ajudava, se os homens 

colaboravam etc até chegarmos ao trabalho infantil doméstico. O roteiro completo dos grupos era 

composto por três etapas: (1) discussão sobre o TID; (2) discussão sobre as campanhas do Petid, a 

partir da apresentação de cartazes; e, por fim, (3) discussão sobre matérias da mídia impressa que 

foram mostradas às participantes. Neste artigo, abordaremos apenas uma parte desse terceiro 

momento. 

 

8. Um quadro geral da cobertura midiática 

 

Observamos que mais da metade dos textos jornalísticos se referiu ao Programa de 

Enfrentamento do Trabalho Infantil Doméstico (Petid). Isso aconteceu em 30 matérias, o que 

representa 54,5% do total. Também entre as matérias selecionadas, procuramos identificar quais 

traziam o TID como o tema principal. Para tanto, consideramos que deveria estar no título, no 

subtítulo ou no lead da matéria a referência ao trabalho infantil doméstico. Desse modo, 

encontramos 41 notícias, reportagens e um editorial que se referiam ao TID como tema principal, o 

que equivale a 74,5% do total. 

Outro dado relevante para nossa pesquisa é em relação às fontes consultadas pelos jornais. 

Com objetivo de identificar quais atores (individuais ou institucionais) foram chamados a se 
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pronunciar nesses textos jornalísticos e a freqüência com que apareceram, fizemos um levantamento 

da seguinte forma: foram considerados todos os atores citados de forma direta (com “aspas”) ou de 

forma indireta (sem aspas), mas com indicação clara de seu nome (ou iniciais, no caso de crianças e 

adolescentes) e de condição ou vínculo institucional (por exemplo: professor, mãe de trabalhadora 

doméstica, diretor da OIT). Assim, encontramos 130 citações diretas ou indiretas, distribuídas entre 

diversas fontes. As principais fontes citadas foram, como podemos observar na tabela 1, o próprio 

Cedeca-Emaús/Movimento República de Emaús, que executa o Petid (19,2%), e seus parceiros 

(14,6%), sem contar ainda outros parceiros do Programa que estão listados em separado, como a 

OIT/IPEC (13,1%), o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos (1,5%) e a Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT/PA) (2,3%). Isso quer dizer que mais da metade das citações (48,5%, do Petid e 

parceiros, mais 2,3% da DRT/PA) foram do Cedeca-Emaús ou de seus parceiros no Programa. 

 

Tabela 1 . Principais fontes. 

  
Fontes 

Quantidade 

de 

inserçõesa 

% 
% por 

grupo 

Petid e Parceirosb 

Coordenadores, técnicos do Cedeca-Emáus e do Movimento República de Emaús 25 19,2 

48,5 

Outros parceiros do Petid (UNICEF, Save the Children, Universidade da 

Amazônia, Gepia/UFPA, Fundação Abrinq, empresários e dentistas, Câmara de 

Responsabilidade Social da Associação Comercial, Fórum de Empresários 
Paraenses pelos Direitos da Criança e do Adolescente) 

19 14,6 

OIT/IPECc 17 13,1 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, Arrumadores e Camareiros de Belém e 

Ananindeua 
2 1,5 

Concernidos 

Ex-trabalhadoras infantis domésticas (meninas beneficiadas pelo Petid que 
deixaram o trabalho doméstico)  

11 8,5 

17 Ex-trabalhadoras infantis domésticas (mulheres adultas não relacionadas ao Petid) 2 1,5 

Trabalhadoras infantis domésticas  5 3,8 

Mães de ex-trabalhadoras infantis domésticas 4 3,1 

Representantes do 

aparato estatal 

Representantes do poder executivo federal 4 3,1 

13,1 

Representantes do poder executivo estadual 4 3,1 

Representantes do poder executivo municipal 3 2,3 

Representantes do Ministério Público e Ministério Público do Trabalho 3 2,3 

Representantes da Delegacia Regional do Trabalho (DRT/PA) 3 2,3 

Especialistas Especialistas (pesquisadores, sociólogos, antropólogos) 6 4,6 4,6 

TOTAL 108 83,1 83,1 

Notas: a) Importante ressaltar que a quantidade de inserções não quer dizer, necessariamente, que são pessoas diferentes. Por 

exemplo, no caso do Cedeca-Emaús, a coordenadora é ouvida por diversas matérias. Ou ainda, adolescentes beneficiadas pelo Petid 

são personagens também de diferentes reportagens; b) Agrupamos os parceiros vinculados ao Petid para dar a dimensão de quais 

foram as vozes ouvidas. Outros parceiros, a DRT, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual estão em 
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separado porque compõem o aparato estatal; c) OIT e IPEC estão incluídos na mesma categoria porque o Programa Internacional 

para Erradicação do Trabalho Infantil (IPEC) é da OIT. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Merece destaque também a freqüência de trabalhadoras infantis domésticas entre as vozes 

ouvidas. Dentre essas, as que mais foram entrevistadas pelas notícias e reportagens são ex-

trabalhadoras domésticas beneficiadas pelo Petid (8,5% em relação ao total de inserções). Foram 

consultadas ainda meninas que eram trabalhadoras domésticas na época das matérias e não 

possuíam nenhum vínculo com o Programa (3,8%) e também adultas sem relação com o Petid que 

trabalharam como domésticas quando crianças ou adolescentes (1,5%). Como sabemos, um recurso 

muito comum do jornalismo é o uso de personagens para compor as matérias, nesse sentido, parte 

das histórias de vida dessas meninas foram apresentadas em diversas reportagens. Interessante 

também notar que muitas vezes são as mesmas meninas que servem de personagens para matérias 

de diferentes jornais, em diferentes períodos.  

Chama atenção o baixo índice de recorrência às fontes relacionadas ao poder executivo nos 

âmbitos federal (3,1%), estadual (3,1%) e municipal (2,3%). Como apontam diversos autores 

(TUCHMAN, 1991; BRUCK, 1989) há uma tendência de que as fontes jornalísticas sejam 

selecionadas de acordo com uma hierarquia social, política, organizacional e profissional. Nesse 

sentido, os governantes seriam fontes por excelência (HABERMAS, 2006; MAIA, 2004; PAGE, 

1996), até porque representam interesses de uma coletividade e devem prestar contas de suas ações 

e políticas. Sendo o trabalho infantil doméstico um problema público, motivador de “preocupação 

pública”, é de se esperar que os governos sejam responsabilizados pelo enfrentamento de suas 

causas e suas conseqüências.  

Porém, o que percebemos no caso estudado é um movimento em outro sentido: as principais 

fontes consultadas nas notícias e reportagens referentes ao trabalho infantil doméstico são 

provenientes de organizações da sociedade civil e de organismos internacionais. No entanto, esse 

fato não gera tanta surpresa porque são organizações que possuem tradição na atuação pelos direitos 

de crianças e adolescentes e possuem credibilidade junto aos meios de comunicação. O Cedeca-

Emaús e o Movimento República de Emaús – ONG da qual o Cedeca faz parte – são reconhecidos 

pela imprensa e pela sociedade paraense em geral por suas ações de combate à violação de direitos 

de meninos e meninas, especialmente em relação ao combate ao tráfico e à exploração sexual, ao 

trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua e pela ação e mobilização em torno do caso 
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dos meninos emasculados de Altamira (município paraense), que ocorreu no final da década de 

1980 e início da década de 1990, mas os acusados só foram julgados em 2003. Outro motivo pelo 

qual o Cedeca é a principal fonte consultada nas matérias analisadas é o fato de ele ser o executor 

do Petid e, além disso, contar com dois jornalistas que assessoravam seus agentes no contato com a 

imprensa, propondo inclusive sugestões de pauta. Essa também pode ser uma razão para, como 

vimos anteriormente, a maioria das matérias se referirem ao Petid.  

Quanto à OIT e ao UNICEF, o prestígio de serem organismos das Nações Unidas lhes 

confere legitimidade para serem vozes autorizadas no que se refere ao TID. Além disso, a OIT 

publicou e fez o lançamento de diversas pesquisas e relatórios sobre o assunto, o que gerou muitas 

pautas na imprensa.  

De forma geral, o modo como o trabalho infantil doméstico foi abordado pelos principais 

jornais paraenses nos anos analisados procurou ressaltar seus aspectos negativos (como violação de 

direitos, exploração, violência, escravidão etc) e estabelecer um diálogo indireto com os discursos 

legitimadores desse tipo de trabalho. As principais fontes consultadas estavam ligadas diretamente 

ao Petid. 

O uso de personagens serviu para exemplificar os casos de meninas trabalhadoras 

domésticas e, sobretudo, para mostrar a influência do Programa de Enfrentamento do Trabalho 

Infantil Doméstico na vida delas, especialmente, que, com apoio, é possível abandonar o TID e 

buscar outras oportunidades de vida. Além de procurar explicar melhor o problema, as histórias de 

sucesso ou de melhoria de vida de crianças e adolescentes atendidas pelo Petid tinham a função 

clara de estimular a sensibilização da sociedade pelo seu enfrentamento. De acordo com Young 

(2002), o testemunho de vida pode contribuir para a constituição de uma reflexão mais ampla sobre 

o assunto em questão porque possibilita pensar a seu respeito a partir da perspectiva do outro. Nesse 

sentido, essas matérias com a apresentação de personagens e suas histórias buscaram de forma mais 

ampla apresentar os casos de trabalho infantil doméstico e a busca por solução para esse problema. 

Por outro lado, patrões e patroas de crianças e adolescentes trabalhadores domésticos não 

foram consultados. Nesse ponto, é possível que nos questionem sobre como os agentes da mídia 

poderiam encontrar essas pessoas, qual delas estaria disposta a se manifestar publicamente e 

justificar seus argumentos publicamente ou ainda qual o sentido de ouvi-las. A naturalização do 

trabalho infantil doméstico é tão persistente na sociedade paraense que é possível encontrar meninas 

babás (e suas patroas) em supermercados, consultórios de pediatras, em festas e em outros 

ambientes de acesso amplo. Há ainda instituições que trabalham intermediando a contratação de 
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meninas domésticas ou que usam esse tipo de serviço, conforme denunciado pela presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos na matéria “Menores exploradas no trabalho doméstico”, 

publicada no Diário do Pará, em 04 de novembro de 2001. Apesar de a entrevistada indicar, 

inclusive, o endereço da instituição, o jornal não procurou ouvir o que os seus representantes tinham 

a dizer ou mesmo se queriam se pronunciar a respeito da denúncia. Além disso, o jornalismo dispõe 

de recursos para não identificar suas fontes (pseudônimo etc).  

Em relação ao sentido de ouvir as razões e os discursos dos empregadores, a pergunta 

correta seria: por que não ouvi-las? Como a postura dos jornais abarcou o próprio posicionamento 

do Petid, a justificativa para isso se deve a essa escolha estratégica do Programa de não instigar os 

desacordos. Escutar essas pessoas seria dar espaço e visibilidade para argumentos que legitimam o 

trabalho infantil doméstico e isso, como aponta Warren (2006) em uma sociedade na qual a cultura 

de direitos não está completamente assegurada, pode estimular que outros assumam esses discursos. 

Porém, Dryzek (2000) afirma que o próprio processo deliberativo, por meio do embate entre 

discursos, deve direcionar os argumentos em um sentido benigno. Assim, não haveria motivo para 

filtrar discursos de antemão. 

 

9. Patroas e a discussão sobre o TID  

 

Uma das matérias divulgadas pelos jornais abordou o caso de uma promotora de justiça que 

tinha uma menina como doméstica. O caso chama atenção porque demonstra a naturalidade do TID 

já que uma pessoa responsável pela observância das leis mantinha uma adolescente na condição de 

doméstica em sua casa e a tratava com violência e desumanidade, conforme relata a reportagem do 

Diário do Pará, 23 de outubro de 2003: 

 

 

A menor I.M., 17, começou a trabalhar aos sete anos de idade vendendo bombons e 

pupunha
8
 nas ruas e ônibus. Em janeiro de 2002, aos 15 anos, ela começou a trabalhar na 

casa da promotora de Justiça Poliana Machado, onde passou a sofrer maus-tratos de toda 

sorte, segundo denunciaram os vizinhos ao Conselho Tutelar. 

Segundo a garota, depois que sua mãe faleceu os maus-tratos começaram a ser praticados 

pela patroa. “Ela não me dava folga e eu só almoçava às 15h, depois de fazer todo o 

serviço, ia dormir à meia-noite e às 5h já tinha que estar de pé”, lembra. 
Com o passar do tempo, a violência foi aumentando a ponto de a promotora chegar a 

agredi-la fisicamente, conforme as denúncias. “Os vizinhos denunciaram ao Conselho 

tutelar que eu estava sendo mantida em cárcere privado”, conta. “Quando meu pai soube foi 

até a casa da promotora com policiais, mas não conseguiu me tirar de lá. No dia seguinte, 

                                                 
8
 Uma fruta amazônica. 
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ela me deixou na promotoria da infância e do adolescente”, disse. Ela lembra que quando 

foi “libertada” estava há uma semana sem se alimentar e teve que ser internada. 
Atualmente I. M. é atendida pelo Cedeca, onde recebe uma bolsa no valor de um salário 

mínimo, participa de ações educativas e recebe acompanhamento psicológico e de 

assistentes sociais. “Estou retomando meus estudos, pois parei na 4ª série. Sei que perdi a 

minha infância trabalhando, mas agora estou tentando recuperar o tempo perdido”, avalia. 

“Luta contra trabalho ganha aliado”, jornal Diário do Pará, 23/10/2003.  
 

 

Cárcere privado, longa jornada de trabalho, agressões e falta de alimentação são algumas das 

violências sofridas pela adolescente e ressaltadas no texto. O trecho da matéria ainda aponta um 

aspecto comum em casos de trabalho infantil doméstico: muitas crianças e adolescentes perdem o 

contato com suas famílias e os pais ou responsáveis desconhecem as condições de vida do menino 

ou da menina envolvida no trabalho doméstico (LAMARÃO; MENEZES; FERREIRA, 2000).  

Essa notícia foi um dos materiais apresentados a potenciais patroas em momentos de 

discussão informal sobre o trabalho infantil doméstico. A intenção era saber como elas, que 

alimentavam esse tipo de atividade, dialogavam com os discursos do Petid e os dos media. Ao 

entrar em contato com a matéria, as patroas de todos os grupos mostraram-se revoltadas com a 

situação da menina relatada na matéria acima. Elas a consideraram exploração, humilhação, 

escravidão.  

 

Vera: Na realidade é uma humilhação! Como agora a pouco eu falei, tem patrões que 

explora como tá escrito, mas tem patrões que trata bem, a partir do momento que ela se 

sentiu mal, pra isso tem o direito, procurar o local que nos apóia ou alguém que nos ajude, 

que nos dê mais orientações pra ela não ficar explorada como ela está, ela tem que tomar 

uma decisão, que ela começou a trabalhar muito cedo, eu acredito que pelo esforço que ela 

já fez, pela vida que ela já levou, ela deve ser uma pessoa determinada, não ter vergonha de 

falar e de lutar por aquilo que ela quer, então vamos lutar pra no futuro não existir mais o 

que está existindo. 
Moderadora: Que é o quê? 
Vera: Que é ela está sendo explorada na casa de família, então o trabalho não sou contra, 

sim, sou contra pela exploração. 
Deusa: Eu não concordo assim não [como o apresentado na matéria], eu concordo assim 

como a Vera falou, porque se todas as mães tivesse condição os filho não trabalhava, não 

era doméstica de ninguém (...) então como a Vera falou eu concordo que existe porque nós 

não somo igual, existe as pessoa boa, de coração muito bonzinho que ajuda uma empregada 

que é uma benção, igual uma mãe, e tem outros que explora demais, então aqueles que 

explora o pessoal tem que tomar uma decisão, e tomar uma decisão, e ter contato com seus 

direitos, que isso ai nós temos que ter essa atitude, porque nós temos que ter alguém que 

conversa quando a gente não tem acesso. 
(Grupo Tapanã, com patroas que já foram trabalhadoras domésticas infantis, 30 de julho de 

2006, grifos nossos). 
 

Em outro grupo, no qual as patroas apresentam uma renda familiar maior em relação às 

outras participantes, um aspecto destacado sobre o caso da promotora foi a desumanidade do 

tratamento dispensado à adolescente.  
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Eva: Um absurdo, né? 
Dina: Verdadeira escravidão. 
Eva: Isso ai já é uma agressão ao ser humano, né, porque olha o horário da menina cinco 

horas tinha que acordar, almoçava às 15. 
Dina: Eu não sei como ela aceitou ficar na casa dessa promotora uma pessoa esclarecida. 

Pelo amor de Deus! 
Virgínia: Mas deixa eu, deixa eu te contar, porque eu não sei se vocês concordam quanto 

mais a casa, as pessoas têm cargos assim de justiça ou políticos, eles [os empregados] são 

diferentes do que nessa nossa casa, tem medo disso daquilo. 
Eva: Medo do poder, né? 
Virgínia: Outra coisa você falou em polícia porque assim de repente morre de medo e eu 

acho que justamente por ser uma promotora de justiça entendeu ela se omitiu porque ela 

porque ela pensou tipo assim “o que que eu, uma menina de 15 anos, órfã, sem ninguém no 

mundo, como eu vou brigar com uma pessoa dessa?”. 
Dina: Ela se respaldou no cargo dela pra explorar a menina. 
(Grupo Umarizal, só patroas, 07 de agosto de 2006, grifos nossos). 

 

O absurdo da situação, na fala das patroas, está no fato de ter sido uma promotora de justiça 

a responsável pela violência. Por ser uma autoridade, uma representante da justiça, a participante 

Virgínia afirma que a reposta que a menina poderia dar à violência da patroa era praticamente 

nenhuma.  

Apesar de o caso apresentado, ter afetado as entrevistadas que apresentaram depoimentos 

indignados, o apelo não colaborou para incentivar uma discussão mais aprofundada a respeito do 

trabalho infantil doméstico que ocorria nas casas daquelas patroas. Elas, ao contrário, buscaram 

justificar suas práticas por meio da distinção entre trabalho, o que ocorreria na casa delas, e 

exploração do trabalho, que estava sendo apresentada pelo Petid e pelos textos dos media. 

As participantes ressaltam que existem patroas boas, que tratam bem as adolescentes 

trabalhadoras domésticas, e patroas que as maltratam, que exploram. Então, o problema não está no 

trabalho propriamente, mas sim no abuso de poder da patroa que humilha a menina e não a trata 

com dignidade: 

 

Thaís3: Porque eu acho que se uma menina que vem pra casa da gente, lógico, a gente tem 

que botar no colégio, não é só trabalhar.. Também existem pessoas que exploram muito, 

uma menina de 13, 14 anos, que não põe pra estudar, não tem... Porque ela também, 

digamos de 10, 12, 13 anos, gosta de brincar, sei lá.. Mas tem pessoas que é muito rígidos... 

Não põe pra estudar e tudo...  
Elzira: Eu fui vizinha de um pessoal que a menina que eles trouxeram do interior tinha 8 

anos, meu marido saía pra trabalhar, às vezes, fazia trabalho saía 4 da manhã, tu sabes que a 

menina cinco e meia da manhã tava lavando o carro do dono da casa...Isso aí eu sou 

contra... 
(As outras se manifestam: É.. é exploração...). (...) 
Marta: Eu acho que cada caso é um caso... Existe pessoas que são conscientes, né? Que se 

pegam a menina no interior sabem que ela tem que ter horário pra estudar, pra fazer outras 

coisas, pra ter aquele período de brincadeira, essas coisas todas... Mas tem gente que 

realmente pega a pessoa às vezes no interior pra fazer exploração mesmo...  
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Thaís: Maltratar, né? Maltratar também! Qué botar pra trabalhar qué que faz isso com 

pessoa de 13, 14 anos, qué que lave, passe, cozinhe, isso é realmente uma exploração... 

Porque uma menina até 15 anos não tem que tá lavando roupa, entendeu? Se a pessoa traz 

uma menina nessa idade pra estudar, o trabalho dela, o que é, é lavar uma louça, varrer uma 

casa... 
Elzira: Pátio...Levar um lixo, ir na feira, ajudar a trazer sacola... 
Marta: Ir na taberna fazer uma compra, ajudar a tomar conta de menino... 
Thaís: E não tem mãe e pai que manda os filhos pedirem nas ruas? 
(Grupo Castanheira, só patroas, 19 de julho de 2006). 

 

Mesmo estando na situação de patroas, essas participantes não concordam com o 

comportamento de alguns patrões que “exploram” a menina doméstica. Por exploração, elas 

entendem: não colocar para estudar, maltratar, realizar tarefas como lavar, passar e cozinhar, além 

de jornadas muito longas de trabalho, como no caso relatado de que a menina às 5h30 da manhã já 

estava lavando o carro do patrão. No entanto, elas não consideram um problema exigir da menina 

que ela lave a louça, varra a casa, o pátio, que cuide de criança, leve o lixo, vá à feira. Com objetivo 

de justificar essa posição, uma das participantes (Thaís) traz à discussão o fato de alguns pais 

explorarem seus filhos, ao forçá-los a pedir dinheiro nas ruas. Outra participante (Marta), afirma 

que “cada caso é um caso”, ou seja, quem explora é o outro (“existe pessoas que são conscientes, 

né?”).  

No grupo do Guamá, o exemplo da menina I.M. provocou reflexão sobre a segurança que os 

pais podem ter ao entregar suas filhas, já que era uma promotora de justiça a patroa que explorava a 

menina, uma pessoa “acima de qualquer suspeita”: 

 

Paula: A gente vê bem nítido nesse cartaz através desse depoimento é uma exploração [do 

trabalho] doméstico, né, em relação à mocinha. 
Luana: E vem falar aquilo que falamos que quando a mãe dá a criança ela não sabe pra 

quem ela dá, porque olha aqui é uma promotora, conhecedora das leis, mas infringindo né, 

quer dizer o que ela sabe que existe no papel se fosse um ignorante que não conhecesse aí 

não tinha sensibilidade de amor ao próximo, mas quer dizer enquanto ela ainda era 

conhecedora das leis, mas até exorbitando a questão do poder também do mais fraco, uma 

aberração. (...) 
Júlia: (....) é acima de qualquer suspeita porque devido ela ser uma promotora, jamais 

alguém vai pensar que ela maltrata uma adolescente. 
(Grupo Guamá, patroas, 18 de agosto de 2006). 

 

No mesmo grupo, em outro momento da discussão uma das patroas conta a sua relação com 

a menina que trabalha na sua casa de forma a tentar diferenciar daquela situação de exploração: 

 

Paula: (...) como eu tô vivendo uma situação dessa [de ter uma menina como doméstica], 

vai depender de mim, de chegar ou não de ser uma pessoa exploradora. No meu caso antes 
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de eu explorar eu mando pra casa dela, ela tá lá pronto, porque a gente tem o limite da 

gente, né? 
Lurdes: Tem também como eles enfatizam ai [no jornal] a exploração sexual e a exploração 

doméstica do lar, mas eu sempre vejo na televisão, aquele caso das crianças que trabalham 

nas carvoarias, aquilo ali é um caso muito duro, é uma realidade muito dura pra gente, (...) 

é o caso que os próprios pais levam as crianças pra trabalharem lá, e aí como é que fica que 

são os pais que pegam as crianças pequenininhas que eu já vi, criança de 5, 6 anos 

enchendo saca de carvão e tudo mais, que dizer... (...) 
Lurdes: Justamente, se combate só quando se traz a criança do interior, mas esquece a 

miséria lá que os próprios pais exploram as crianças ai é uma situação um tanto quanto 

difícil, né? (...) 
Luana: Eu vejo isso como a miséria no país, né, porque o pai já leva aquela criança né [para 

carvoaria], (...) em vez de ir só o pai, não tem aquela visão de ir se sacrificar só, e mandar 

os filhos pra escola, também não tem aquela educação, acha que a comida é mais 

importante e a fome dói mesmo, mana, a gente sabe disso. 
Lurdes: E ao invés de cobrar só da sociedade, das famílias que querem ajudar (...), tem que 

cobrar dos pais e principalmente a sociedade cobrar do governo. 
(Grupo Guamá, patroas, 18 de agosto de 2006). 

 

A rotina do trabalho infantil doméstico não é considerada exploração, de acordo com o que a 

patroa Paula afirma. Segundo ela, antes de ela explorar a adolescente, manda a menina de volta para 

a casa dela. Apesar de que, segundo os relatos de Paula no grupo focal, a adolescente que vive com 

ela cuida do seu filho, cozinha e ajuda a arrumar toda a casa. Lá no município de origem dessa 

adolescente, conforme afirmação de Paula, crianças de três anos já aprendem a cozinhar e a cuidar 

da casa, enquanto os pais vão para a roça trabalhar. Assim, em comparação com outras explorações 

consideradas mais “duras”, como por exemplo, o trabalho em carvoarias, as patroas questionam o 

porquê de se combater somente o TID (“se combate só quando se traz a criança do interior, mas 

esquece a miséria lá que os próprios pais exploram as crianças”, afirmou Lurdes). E mais: cobram a 

responsabilidade da família e do poder público nesses casos de exploração. 

Em situações extremas de violência e maus-tratos, como as apresentadas pelos jornais, é 

difícil as patroas se reconhecerem como exploradoras ou como violadoras de direitos da criança e 

do adolescente: 

 
Eva: (...) no meu caso nunca aconteceu de explorar, entendeu. 
Dina: Mas tem gente que explora. 
(Grupo Umarizal, só patroas, 07 de agosto de 2006). 

 

As patroas de padrão econômico mais alto apresentaram ainda, o argumento de que trazer 

menina para o trabalho doméstico atualmente é desvantajoso: 

 

Eva: (...) Tem uma menina que veio do Maranhão toda desdentada com a boca, fedia mal a 

boca, mandei pro dentista eu e minha tia e consertamos ela todinha (...) tá, quando ela foi 

embora, que ela também sumiu não sei se arranjou alguém, porque elas tem isso, chegam 
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na cidade elas endoidam vêem homem tal ficam loucas (...), aí foi a minha filha foi me 

contar que ela batia nela (...) e ela não contava com medo que e eu mandasse ela embora 

porque ela tava apegada (...) então eu também fiz um juramento: menor só se sair da minha 

barriga ou eu adotar porque pra ficar nisso que a gente tem que ter duplo trabalho, aí não 

tem condições. 
Virgínia: Fica uma mão-de-obra desqualificada, você não tem confiança. 
Eva: E bem mais cara porque você, vai pro colégio, compra material escolar, compra 

uniforme, trata bem, dá remédio. 
Virgínia: Com certeza, a gente trata de uma maneira... 
Eva: E não tem o retorno. 
(...) 
Dina: Tive muito problema, tive muita gente do interior, mandava buscar no interior, tinha 

contato né pelos interiores e traziam gente pra mim, várias pessoas de Viseu [PA], 

Bragança [PA]. Vinha, mas era só pra sair de casa, elas queriam estudar, mas só pra sai de 

casa. (...) se elas iam pra aula não escreviam nem uma linha porque eu pegava o caderno 

depois de uma semana, um mês (...) dava conselho, né, pra gente controlar e elas parece que 

ficavam namorando. 
Eva: Isso, por exemplo, a minha mãe batizava muito é bom a gente arranja uma menina, 

que a gente vai acostumando, vai colocando do jeito da gente , vai educando e tal, acontece 

que atualmente as meninas por mais do interior do interior que elas sejam, elas são muito 

esclarecidas já, então ela já vem com os costumes (...) minha mãe se baseava nisso pra eu 

fazer a mesma coisa só que os tempos mudaram e a gente vê a evolução das coisas, hoje em 

dia, naquela época não tinha meios de comunicação, não tinha nada, a menina era matuta 

mesmo, então se você guiasse pra um lado ela ia, hoje em dia por mais do interior , do 

interior tem uma televisão, pegam aqueles costumes, é tudo muito mais rápido tudo mais 

desenvolvido, já chega aqui cheia de costume e ai não da certo (Grupo Umarizal, patroas, 

07 de agosto de 2006). 
 

Como existe uma relação ambígua entre as patroas e as meninas domésticas, havia (e ainda 

há) o costume das pessoas de melhor condição financeira serem madrinhas de crianças pobres do 

interior. Essas afilhadas, quando crescem, podem ir morar com os padrinhos nessa situação confusa 

entre fazer parte da família e ser a empregada. Segundo Eva, antigamente, era possível “colocar a 

menina” do jeito da família empregadora, entretanto, hoje as meninas do interior possuem mais 

acesso à informação e, portanto, não são mais tão suscetíveis a esse tipo de submissão. 

Essas patroas afirmam ainda não trazerem mais meninas do interior para o trabalho 

doméstico, já que é uma mão-de-obra pouco qualificada e cara porque exige mais atenção, inclusive 

em relação a namorados, além de material escolar, tratamento médico e odontológico. Desse modo, 

os motivos que levaram essas pessoas a não contratarem mais crianças ou adolescentes, depois de 

muitos anos fazendo uso de meninas para os serviços domésticos, em nada têm a ver com uma 

percepção mais ampla de direitos, apesar de todo o esforço do Petid, corroborado pelo trabalho dos 

media, em provocar essa reflexão. 
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10. Considerações finais 

 

Para escrever este artigo, partimos da defesa de que há espaço para diferentes tipos de 

comunicação, além do argumento, na teoria deliberacionista com a preocupação específica de lançar 

algumas luzes sobre como isso pode afetar processos de transformação de práticas culturais. 

Consideramos uma noção mais ampla de deliberação, em que o que está em jogo não é uma tomada 

de decisão, mas, sim, um processo de reflexividade social e de mudança de valores e enfoques. 

Nesse cenário, os media são considerados um ambiente privilegiado de visibilidade e de 

estimulo a debates públicos intra e extra-midiáticos, por sua penetrabilidade na vida cotidiana. No 

caso do trabalho infantil doméstico, a análise dos jornais pesquisados demonstra certo alinhamento 

da cobertura com o discurso do Petid. Isso porque, nesse espaço, são reforçados os aspectos 

negativos do TID, como crime, escravidão, exploração, violação de direitos, falsa ajuda/caridade. 

Além disso, em relação às fontes consultadas nas matérias, chama atenção o fato de as organizações 

que combatem o trabalho infantil doméstico serem mais frequentes do que aquelas oficiais, ligadas 

ao Estado. Além disso, apesar da quantidade reduzida de matérias sobre o TID no período 

analisado, quando o assunto aparecia nos jornais, normalmente vinha associado ao nome do Petid 

(54,5% do total de matérias). Esses nos parecem pontos bastante positivos do caso, já que 

normalmente os estudos de mídia e política apontam pouco acesso e pouco espaço às demandas dos 

agentes sociais nos meios de comunicação. 

No entanto, empregadores de meninas domésticas não foram ouvidos em nenhuma das 

matérias analisadas. Seus discursos não ganharam vez na cena midiática. Alguns motivos podem ser 

apontados para justificar essa ausência, como, por exemplo: (a) a dificuldade que os jornalistas 

poderiam ter para encontrar em tempo hábil – em relação ao modus operandi do jornalismo – 

pessoas que quisessem publicamente se mostrar favoráveis ao trabalho infantil doméstico; ou ainda, 

(b) que não haveria razão para ouvir tais pessoas já que seus argumentos poderiam ser apenas no 

sentido de se defender ou de mascarar a exploração como uma boa ação. Em relação ao item (a), o 

próprio texto jornalístico aponta, em uma matéria, uma instituição religiosa que emprega meninas 

como domésticas, como denunciado na matéria “Menores exploradas no trabalho doméstico”, do 

Diário do Pará, de 04 de novembro de 2001, mesmo assim a instituição não foi ouvida. Além disso, 

o jornalismo dispõe de recursos para não identificar suas fontes (pseudônimos, por exemplo).  

De forma geral, as mulheres ouvidas nos grupos focais concordaram que meninos e meninas 

devem ter preservados seus direitos de estudar e brincar, no entanto, frente à realidade de pobreza e 
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de poucas oportunidades no interior do estado, elas ainda consideram o TID um caminho para 

garantir esses mesmos direitos. 

Como pudemos perceber, apesar de toda a tematização pública estimulada pelo Programa de 

Enfrentamento do Trabalho Infantil Doméstico e pelos textos da mídia sobre o TID como um 

problema, isso não implicou uma mudança de posicionamento, por parte dessas mulheres, a respeito 

do trabalho infantil doméstico. Mesmo com a apresentação de histórias de vida prejudicadas pelo 

trabalho na infância e na adolescência, a resposta que as entrevistadas deram a essa questão foi a 

diferenciação entre o trabalho doméstico infantil e a exploração desse trabalho. Desse modo, os 

aspectos negativos apontados pelo Petid e pelos jornais estavam relacionados à exploração do 

trabalho e não ao trabalho que crianças e adolescentes realizavam (ou já haviam realizado) nas 

casas dessas pessoas. Inclusive, no grupo focal com patroas de padrão econômico mais alto, elas 

disseram não contratarem mais meninas porque isso representava um custo maior e porque “hoje as 

meninas do interior não são como as de antigamente” e, não, a partir do entendimento de uma 

perspectiva de direitos da criança, como proposto pelo Petid. 

Concluímos que, em relação ao caso estudado, o apelo emocional suscitado por textos 

jornalísticos que detalharam situações extremas de trabalho infantil doméstico contribuiu para 

estimular um processo de debate sobre o assunto entre as patroas investigadas. No entanto, ao 

entrarem em contato com esse material, elas o utilizaram como contraponto a suas próprias 

experiências de empregadoras. Desse modo, o reforço, no âmbito de visibilidade, aos aspectos 

negativos do TID, fez com que as mulheres ouvidas estabelecessem uma distinção entre o que 

ocorre na casa delas e o trabalho doméstico infantil que aparece nos media. Fizeram, assim, uma 

diferenciação entre exploração do trabalho e o trabalho que meninas exercem ou exerceram nas 

residências dessas mulheres. Esse fato fez com que a discussão não avançasse em direção ao 

trabalho infantil doméstico de forma geral como problema social, nem ao questionamento do que 

ocorre na casa delas. 

 Essa pesquisa nos diz, portanto, da importância do apelo emocional para iniciar processos de 

debate a respeito de temas naturalizados socialmente, especialmente no âmbito dos media, mas 

ressalta também a necessidade de incorporação dos discursos e argumentos dos diferentes atores 

envolvidos para que se sustente a discussão de forma a estimular reflexividade e questionamento de 

padrões de percepção estabelecidos.  

A nosso ver, destacar as emoções e outras formas de comunicação em processos 

deliberativos não modifica de maneira tão definitiva as formulações habermasianas que, como 
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vimos, já consideravam aspectos emocionais na deliberação, mas sem desenvolvê-los. Portanto, a 

tensão entre razão e emoção, objeto de críticas à teoria deliberativa de origem habermasiana, 

apresenta-se muito mais como uma discussão complementar do que como refutadora. 

Especialmente quando o assunto em voga é vinculado a práticas culturais e sociais tão arraigadas 

como a do trabalho infantil doméstico. 
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