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RESUMO 

SIGNIFICADOS DE TRABALHO PARA CRIANÇAS DE DIFERENTES CONTEXTOS 

CULTURAIS 

O trabalho infantil é hoje considerado um grave problema social e de saúde pública em 

diversos países e, ao que nos interessa especificamente, no Brasil. Partindo dessa premissa e 

do que é apontado pela revisão de literatura, o objetivo deste estudo é analisar os significados 

de trabalho de crianças e adolescentes até os quatorze anos de idade, trabalhadores e não 

trabalhadores, provenientes de contextos sócio-econômicos e culturais distintos (zonas rural e 

urbana, níveis sócio-econômicos alto e baixo, escolas particular e pública). Um objetivo 

específico da pesquisa é compreender, ainda, como os significados inscritos na cultura pessoal 

destes jovens se relacionam com os significados presentes na cultura coletiva. O planejamento 

e a execução dessa investigação foram orientados pelo conjunto de preocupações teóricas, 

metodológicas e empíricas da Psicologia de orientação sociocultural. Para delimitar o problema de 

pesquisa, os seguintes tópicos teóricos foram abordados: uma definição processual e 

semiótica da cultura; a relação entre indivíduo e sociedade e os significados como unidades de 

análise na Psicologia. Este estudo teve delineamento qualitativo e contou com a análise de dez 

casos, trabalhando com a noção de ciclo metodológico. Os jovens e seus respectivos pais e 

mães foram entrevistados – a criança ou adolescente, através de entrevistas-conversa; e os 

adultos, por meio de entrevistas não estruturadas. Infância, escola e trabalho foram os 

principais temas abordados nas sessões de entrevista. A análise foi dividida em duas partes. 

Na primeira parte, foram levantados indicadores acerca de trabalho e infância para cada 

participante, constituindo os significados da cultura pessoal. Na segunda parte, esses 

indicadores foram relacionados a um conjunto mais compartilhado de significados sobre 

infância e trabalho, ou seja, a cultura coletiva. A análise nos permitiu perceber alguns pontos 

principais: primeiro, múltiplos significados sensíveis às realidades pessoais dos participantes, 

tanto sobre trabalho quanto sobre infância, emergem em seus discursos; esta multiplicidade 

sugere uma falta de correspondência entre significados da cultura pessoal e coletiva e que, 

consequentemente, a infância típica não existe. Segundo, o conjunto de indicadores referentes 

ao trabalho indicam que este se encontra presente, de algum modo, nas vidas das crianças, 

sejam elas trabalhadoras ou não. Terceiro, o aparecimento frequente do indicador “trabalho 

escolar” aponta para reflexões sociológicas que consideram a criança escolar como a nova 

criança trabalhadora. Por último, no plano metodológico, os resultados sugerem a 

continuidade do estudo focalizando novos métodos que captem a dinâmica entre cultura 

pessoal e coletiva; no plano empírico, compreender o significado do trabalho para diferentes 

crianças aponta para a necessidade de pesquisar situações menos visibilizadas de trabalho na 

infância, de modo a contribuir para uma discussão mais aprofundada acerca dos sentidos da 

infância na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: crianças, trabalho, significados, cultura pessoal, cultura coletiva. 

 



ABSTRACT 

MEANINGS OF WORK FOR CHILDREN FROM DIFFERENT CULTURAL CONTEXTS 

Child work is currently considered a serious social and public health issue in several countries 

and in Brazil specifically. From this point of view and from what can be seen in the literature, 

this study aims to analyze the meanings of work for children and teenagers up to fourteen 

years old. The participants can be workers or non workers and may come from distinct social, 

economic and cultural contexts – rural or urban zone, high or low socio-economic status and 

public or private schools. A specific aim of the study is to comprehend how meanings from 

these youngsters’ personal culture relate to the meanings present in the collective culture. The 

planning and execution of this investigation were oriented by the set of theoretical, 

methodological and empirical assumptions of Sociocultural Psychology. In order to design the 

research problem, the following topics were approached: a semiotic and processual definition 

of culture, the relationship between individual and society and meanings as units of analysis 

in Psychology. This study had a qualitative design and analyzed ten cases, working with the 

concept of methodological cycle. The youngsters and their respective parents were 

interviewed – the child, through conversation-interviews, and the adults, through non-

structured interviews. Childhood, school and work were the main topics explored in the 

interview sessions. The analysis was divided into two stages. At the first stage, meanings, 

called indicators, about childhood and work were built to each participant, constituting 

meanings from the personal culture. At the second, these indicators were related to a set of 

more shared meanings about childhood and work – that is, the collective culture. The analysis 

allowed us to point out some main issues: first, multiple meanings about childhood and work 

sensitive to the participants´ personal realities emerged from their speeches; this multiplicity 

suggests a lack of correspondence between personal and collective culture and also that, 

consequently, the typical childhood doesn´t exist. Second, the group of meanings referring to 

work indicates that the latter is somehow present in the lives of children, workers or non 

workers. Third, the frequent appearance of the indicator “school work” points to sociological 

discussions that consider the school child as the new working child. Finally, on the 

methodological plane, results suggest the study´s continuity with a focus on new methods that 

capture the dynamics between personal and collective culture; on an empirical plane, in order 

to contribute to a deeper discussion on the meanings of childhood in contemporary society. 

 

Keywords: children, work, meaning, personal culture, collective culture. 
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APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

O foco principal de interesse desta pesquisa foi, inicialmente, a infância; especificamente, as 

diferentes infâncias que emergem quando nos dedicamos ao estudo de crianças e adolescentes 

trabalhadores. No entanto, certamente o percurso que se segue de um interesse inicial até o 

processo de doutoramento em um tema especial é bastante longo, por vezes árduo e repleto de 

obstáculos, desvios e bifurcações. No intuito de situar minhas escolhas, penso que, tão ou 

mais importante que o tema em questão, todo o esforço intelectual e prático que envolve uma 

pesquisa de doutoramento e a escrita da tese dizem respeito, sobretudo, à formação de um 

pesquisador – desde sua experiência no manejo de ideias, teorias e procedimentos 

metodológicos até seu amadurecimento ao se apropriar desse corpus de conhecimento de 

acordo com suas opções na condição de cientista, intelectual e ser humano.  

Dessa forma, no âmbito das justificativas pessoais (se é que há justificativas que não o sejam) 

para a pesquisa e escolha de determinado tema, existe um tipo muito legítimo e altamente 

valorizado quando exposto em exames de qualificação e defesas. É aquela em que o 

pesquisador narra seu percurso desde quando profissional, atuando em alguma área da 

Psicologia ou áreas próximas; e no seu fazer diário, nas suas rotinas de trabalho, encontra 

problemas os quais acha difícil resolver, que desestruturam seus procedimentos práticos e 

abalam suas crenças teóricas e de visão de mundo e de pessoas. A partir daí é que esses 

profissionais, desde que tenham algum interesse e vocação para a vida acadêmica, voltam-se 

para a possibilidade de desenvolver uma pesquisa de mestrado ou doutorado, de posse de uma 

pergunta relevante, que lhes interessa e cuja resposta certamente produz ressonâncias na 

prática de sua profissão. 

Isso foi assinalado numa defesa a que assisti em agosto do ano de 2009 e, tendo sido uma 

semana marcada por muitos eventos e durante a qual pude refletir sobre minhas escolhas 

acadêmicas, foi mais um tópico de preocupação quando pensei em meu próprio projeto. Em 

algum momento senti falta de não possuir um motivo como este; afinal de contas, por que 

estudo o que estudo?  



Penso que há, no entanto, um tipo menos óbvio de implicação profissional, e digo isto porque 

é onde pretendo encaixar minhas motivações para esse projeto de pesquisa. Nunca trabalhei 

profissionalmente com as crianças e adolescentes de minha pesquisa e, portanto, não foi de 

uma experiência profissional que meu projeto surgiu. Meu contato anterior com o tema havia 

sido como Bolsista de Iniciação Científica PIBIC. O projeto estudava as representações 

sociais de infância, trabalho, família e escola de crianças trabalhadoras na zona urbana de 

Salvador. Após o término da graduação, tinha segurança de que minha principal aspiração 

profissional em Psicologia era a área acadêmica. Como estive na época bastante interessada 

em temas próximos à filosofia e à filosofia da psicologia, achei por bem articular meus 

interesses teóricos optando por um mestrado interdisciplinar na área de Epistemologia, mais 

especificamente, o de Ensino, Filosofia e História das Ciências. 

A experiência de mestrado foi riquíssima e proveitosa para mim; mas eu tinha noção de haver 

comprado quase uma briga no momento em que optei por uma pesquisa tanto interdisciplinar 

quanto teórica. Já na dissertação eu expunha os problemas envolvidos nessa escolha: a 

formação acadêmica numa área de dispersão; a dificuldade de inserção futura no mercado de 

trabalho e nas vagas disciplinares de concursos públicos; o não-pertencimento a uma espécie 

de ethos acadêmico em que todo um vocabulário de termos, preocupações e procedimentos é 

compartilhado por uma comunidade de cientistas e intelectuais; e por fim, e que interessa 

mais no contexto desta justificativa, a falta de um corpo de conhecimentos metodológicos que 

nos direcionem à compreensão da realidade empírica, concreta. Porque certamente a natureza 

de uma pesquisa teórica difere da de uma pesquisa empírica. E embora bastante satisfeita ao 

experimentar o papel de pesquisadora teórica, se me propunha a me tornar pesquisadora, eu 

precisava me preocupar com este meu outro papel, pois certamente teoria e empiria são partes 

indissociáveis de uma investigação científica. Há ainda discussões sobre se a pesquisa teórica 

deve ser considerada de fato científica, mas não creio que seja o caso de levar isso em conta 

no momento. 

O caso é, deste modo, justificar como nasce este projeto de pesquisa: primeiramente, a partir 

de perguntas remanescentes de minhas experiências iniciais na pesquisa empírica e na 

pesquisa teórica de mestrado; depois, e de forma muito importante, a partir de uma 

preocupação formativa. Volto à investigação empírica por este motivo. Mesmo as primeiras 

reflexões sobre o projeto com vistas a reelaborá-lo e submetê-lo à qualificação já produzem 

perguntas e questionamentos acerca do fazer científico. Foi necessário, ao longo de todo o 

processo, eu me perguntar sobre a escolha do delineamento, do uso de técnicas de coleta e 



análise de dados, sobre como as inserções em campo redimensionam a revisão de literatura e 

mesmo os problemas da pesquisa, sobre os procedimentos éticos, e sobre como, em especial 

no caso da pesquisa qualitativa, perceber como cada retoque aparentemente ingênuo em um 

dos elementos do projeto parece, como que numa reconfiguração gestáltica, alterar o projeto 

como um todo. Afinal de contas, parece-me que este conjunto de reflexões (e mais outras que 

estão por vir) soa como uma justificativa legítima o suficiente para que eu esteja me 

debruçando sobre o tema que escolhi. 

Além do que poderíamos considerar uma justificativa mais estritamente pessoal,  investigar 

aspectos subjetivos que dizem respeito à relação entre crianças/ adolescentes e trabalho 

justifica-se por ser um projeto que evita considerar tal interface como um problema social 

propriamente dito. Para Silverman (2009, p.24), na condição de cientistas sociais, devemos 

evitar que nossos temas de pesquisa sejam completamente definidos em termos das 

concepções do que são “problemas sociais”, tais como reconhecidos por grupos profissionais 

ou comunitários. O autor afirma que, desse modo, ironicamente poderemos tratar esses 

problemas com mais força, posteriormente. Do ponto de vista desta investigação, em 

particular, isto requer que nos recusemos a partir de concepções já estabelecidas acerca que é 

“errado” no trabalho infantil, lutando contra o que Castro (2001, p. 22) chama de visão 

modelar da infância: um tempo de aprender e preparar-se para o futuro, em que estudar e 

brincar são as atividades a que as crianças devem se dedicar quase que exclusivamente. A 

partir de uma revisão de literatura, será possível compreender em que tipo de lacuna teórica e 

empírica o objetivo e o problema de nossa pesquisa se encaixam – o que seria mais uma 

forma de justificar a execução deste projeto. 

 

Crianças e trabalho 

 

O trabalho infantil e adolescente é hoje considerado um grave problema social, de saúde 

pública e de violação dos direitos humanos em diversos países e, ao que mais nos interessa, 

no Brasil. Ferreira (2001), em artigo que mapeia produção acadêmica sobre o tema nos anos 

noventa, afirma que estratégias mais radicais de prevenção ao trabalho infantil só começaram 

a ser formuladas a partir da Declaração dos Direitos da Criança proclamada na Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em 1959. Essa instituição de direitos humanos, no que se refere ao 



período da infância e adolescência, influenciou a resolução da OIT – Organização 

Internacional do Trabalho – a colocar na base de sua política, em 1973, a eliminação gradual 

do trabalho infantil e a proteção contra condições insalubres que agravavam a situação de 

jovens trabalhadores. Lentamente, a ênfase do debate se desloca do ponto de vista que 

considera uma questão de necessidade ou até mesmo algo natural uma criança trabalhar, para 

a crença de que, sendo a infância um período especial de desenvolvimento, é preciso cuidar da 

saúde e bem-estar das crianças, antes de tudo.  

No Brasil, um marco legal importante é o nascimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, amparado na Convenção dos Direitos da Criança de 1989 e na 

Constituição de 1988. A partir daí, na década de noventa, de acordo com Ferreira (2001), 

estrutura-se uma rede de instituições que tem como objetivo dar atenção às crianças e 

adolescentes e discutir a necessidade de políticas públicas voltadas a essa população, a 

exemplo dos Conselhos de direitos, Conselhos Tutelares e organizações do terceiro setor. 

Nesse sentido, o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – foi uma das 

iniciativas mais importantes implementadas pelo Ministério do Trabalho, UNICEF e outros 

órgãos da sociedade civil. Instituído em 1996, o PETI era inicialmente orientado ao combate 

das “piores formas” de trabalho infantil (Carvalho, 2004), concedendo bolsas a famílias cuja 

renda per capita era inferior a meio salário mínimo; uma condição para ingresso no Programa 

era a frequência à escola. Na Bahia, a região do sisal foi a primeira a beneficiar-se do PETI; 

ainda de acordo com Carvalho (2004), ao longo da última década, mais de 800.000 crianças 

foram beneficiadas pelo Programa em todo o Brasil. 

Dessa forma, principalmente a partir da década de noventa, uma série de estudos e pesquisas 

no âmbito da academia tem se destinado a investigar o perfil de crianças e adolescentes 

trabalhadores, as condições determinantes e impactos do trabalho na vida de jovens 

brasileiros, e ainda a viabilização das políticas públicas sociais e de saúde que resguardam os 

direitos destas crianças e adolescentes.  

Entretanto, o fato de o trabalho infanto-juvenil ser um problema complexo, de razoável 

visibilidade social hoje e possuidor de natureza altamente interdisciplinar produz desafios a 

sua compreensão, por conta das inúmeras dimensões que devem ser estudadas inclusive do 

ponto de vista da Psicologia. Uma das dimensões que acreditamos ser fundamental na 

investigação deste fenômeno é, mais especificamente do que compreender o impacto do 

trabalho na vida das crianças, entender como tais crianças e jovens dão sentido a esta 



experiência. Bruner (1998) defende o ponto de vista de que não existe uma realidade ou 

mundo primeiro contra o qual possamos comparar um mundo possível e estabelecer entre eles 

correspondências; em consequência, para o autor, mais importante do que estabelecer o status 

ontológico dos produtos de nossos processos mentais, é entender como os seres humanos 

constroem seus mundos (1998, p. 49). 

 

Objetivos 

 

Assim, o objeto central desta pesquisa é o discurso de crianças e adolescentes até os quatorze 

anos, trabalhadores e não trabalhadores, acerca do trabalho e de outras rotinas significativas 

em seu cotidiano. Nosso objetivo geral é, a partir daí, analisar os significados de trabalho de 

crianças e adolescentes até os quatorze anos de idade, trabalhadores e não trabalhadores, 

provenientes de contextos sócio-econômico-culturais distintos (zonas rural e urbana, níveis 

sócio-econômicos alto e baixo, escolas particular e pública). Para as crianças que se 

consideram trabalhadoras, nosso interesse está na situação de trabalho em contexto familiar. 

Por “contexto familiar”, entendemos a situação em que uma família, precisando trabalhar por 

sua subsistência, coloca, frequentemente, em atividade todos os seus membros, ou seja, pai, 

mãe, filhos e/ou outros parentes fora do “núcleo”; de modo geral, às crianças são destinadas 

as tarefas mais leves, embora essa seja apenas uma suposição. Também se supõe, aqui, que o 

ingresso no trabalho seja decidido ou tenha grande influência parental; e por essa razão, pai, 

mãe ou cuidador principal devem ser informantes importantes na pesquisa. A decisão de 

investigar jovens que trabalham e que não trabalham está amparada na possibilidade de 

explorar a multiplicidade de sentidos que emergem a partir de experiências singulares de 

relação com o mundo do trabalho. Nossos objetivos específicos são: 

 

1. Identificar as rotinas de atividades no cotidiano das crianças e adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores; 

2. Descrever os significados sobre o trabalho inscritos na cultura pessoal de cada criança, 

e como estes significados se articulam com os significados da cultura coletiva;   



3. Descrever os significados sobre infância inscritos na cultura pessoal de cada criança, e 

como estes significados se articulam com os significados da cultura coletiva;   

4. Identificar relações entre os significados de trabalho que as crianças e/ou adolescentes 

constroem e as rotinas que desempenham (no caso, se elas se consideram 

trabalhadoras ou não); 

5. Identificar relações entre as dinâmicas de significados construídos pelas crianças entre 

si, observando semelhanças e diferenças entre eles. 

 

Investigar, no plano geral, significados construídos por crianças e adolescentes acerca de 

trabalho justifica-se justamente pelo fato de que a cultura coletiva tem como pressupostos 

noções razoavelmente bem estabelecidas acerca da relação entre crianças e trabalho; daí, é 

nosso objetivo compreender como as crianças que se entendem como trabalhadoras e também 

as que não se entendem como tais dão sentido e se relacionam com essa noção. Também a 

descrição dos significados de infância, incluída entre os objetivos específicos do projeto, 

torna-se relevante, pois a construção da principal pergunta da pesquisa é erigida sobre a 

interface entre trabalho e infância. 

Este trabalho consta dos seguintes capítulos ou seções: 

1. Inicialmente, é feita uma apresentação do tema da pesquisa e ainda uma justificativa 

de caráter profissional, acadêmico e pessoal para escolha do tópico de investigação; 

aqui, descrevemos também os objetivos geral e específicos do projeto. 

2. O primeiro capítulo propriamente dito apresenta uma introdução histórica ao tema do 

trabalho infanto-juvenil e faz uma revisão da literatura que aborda a infância e a 

juventude trabalhadoras, no Brasil em especial, dando ênfase a uma análise das 

abordagens teóricas utilizadas pelos diversos artigos, às concepções de infância 

embutidas nas pesquisas e ao caráter multidisciplinar que o conjunto da literatura 

apresenta, justificando o recorte escolhido por este projeto em específico. 

3. O capítulo seguinte se inicia com uma introdução à tradição de pesquisa à qual este 

projeto se filia, a pesquisa de orientação sociocultural, e procura empreender uma 

síntese de tópicos teóricos importantes às discussões sobre infância e trabalho e para 



os objetivos colocados na apresentação do projeto: a) cultura, b) indivíduo e sociedade 

e c) os significados como unidades de análise. 

4. O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa, desde a 

escolha do delineamento à dos informantes e dos procedimentos de análise de dados. 

5. O quarto capítulo inicia a análise dos dados. Há uma rápida caracterização de cada 

caso, envolvendo, basicamente, o contexto sócio-econômico da criança e sua 

configuração familiar, incluindo idade e ocupação dos pais ou responsáveis. Daí, os 

primeiros objetivos específicos da pesquisa são contemplados: descreveremos as 

rotinas semanais das crianças, para depois descrever os significados de trabalho e de 

infância – os indicadores – que emergem em seus discursos.   

6. O quinto capítulo consiste na segunda parte da análise; a partir da proposição analítica 

de um pólo que consideraremos como sendo um significado da cultura coletiva, 

analisaremos as dinâmicas de significados de cada caso, ou seja, a relação entre 

cultura pessoal e cultura coletiva em cada participante – outro objetivo específico. 

Uma análise mais geral destas dinâmicas é feita ao final do capítulo. 

7. Após todo este percurso da pesquisa, o sexto e último capítulo apresentará as 

considerações finais – empíricas, teóricas e metodológicas – dessa investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. REVISÃO DA LITERATURA – CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

TRABALHO NO BRASIL 

 

 

A utilização da infância como mão-de-obra produtiva possui profundas raízes históricas; isso 

parece se ligar, em certo sentido, à fundação do próprio conceito moderno de infância. Num 

clássico estudo histórico sobre representações iconográficas da infância na França medieval, 

Ariès (1981) afirma que o “sentimento de infância” é um fenômeno tipicamente moderno, e se 

de fato não havia a preocupação em preservar os primeiros anos de vida das pessoas e 

considerá-los especiais para o desenvolvimento humano, não haveria também porque impedir 

os pequenos de se dedicarem ao trabalho. Argumento extremamente popular na Psicologia e 

na Sociologia, a tese de Áries foi bastante criticada, principalmente pelos historiadores, pelo 

pouco cuidado no trato com as fontes históricas, pelo presentismo de algumas de suas 

afirmações e por um certo exagero em negar o sentimento de infância na idade medieval; 

ainda assim, o fato é que o papel de Ariès em descortinar o tema da história da infância não 

pode ser negado (Heywood, 2004). 

Trazendo o problema para o Brasil, Carvalho (2008) nos lembra de que nosso país tem uma 

história de exploração da mão-de-obra infantil que nos remete aos tempos coloniais, época 

cuja principal relação social de produção era a escravidão. Com a abolição da escravatura, em 

1888, e a proclamação da República, em 1889, foi idealizado pelas elites políticas de nosso 

país um novo projeto de construção da identidade nacional, calcado no modelo de civilização 

e desenvolvimento das grandes nações europeias (Dourado, Dabat e Araújo, 1999).) 

Entretanto, um dos graves problemas aí surgidos foi que toda a população libertada do regime 

escravista encontrou-se inicialmente totalmente desamparada pelo poder público, formando 

um grande contingente de miseráveis, sem trabalho nem condições de desenvolvimento e 

mesmo de sobrevivência. Dentro deste projeto de nação republicana, as discussões específicas 

sobre a infância diziam respeito principalmente a encontrar alternativas para a educação e 

profissionalização das crianças pobres, tornando-as cidadãos produtivos e úteis à nação 

(Dourado, Dabat e Araújo, 1999). Há estudos no Brasil relatando a situação da infância e 

juventude desamparadas e relatando, por exemplo, o papel das Santas Casas de Misericórdia, 

fundadas ainda nos tempos da Colônia. Nestas instituições, as crianças abandonadas eram 



criadas, recebiam alguma instrução formal e geralmente, no início da adolescência ou mesmo 

antes, a partir dos sete anos, eram encaminhadas para mestres artesãos ou negociantes para 

que pudessem aprender um ofício, pelo qual, em sua condição de aprendizes, nada ganhavam 

(Chaves, 1998; Marcílio, 1997, 1998; Rizzini, 1999). É interessante perceber um claro recorte 

sócio-econômico, indicando que, historicamente, a infância e a juventude pobres é que têm 

necessitado de proteção e cuidado por parte do poder público. Desde então, chegando até o 

século XX, temos desde crianças escravas até crianças trabalhadoras nas indústrias, 

submetidas a longos regimes de trabalho e fora do alcance de qualquer espécie de legislação 

que lhes protegesse e garantisse direitos trabalhistas básicos. Só a partir do fim dos anos 

cinquenta é que a preocupação com a visibilização dos direitos da infância emerge com mais 

força. Como foi dito anteriormente, um marco fundamental no Brasil foi a mobilização social 

e política que culminou, em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o qual proibiu o trabalho de crianças e adolescentes até os 14 (quatorze) 

anos de idade e regulamentou a situação do adolescente trabalhador aprendiz. 

Essa longa batalha pelos direitos das crianças e adolescentes – em especial no contexto de sua 

proteção contra o trabalho – encontra entraves no fato de que, nas palavras de Qvortrup (1995, 

apud Montandon, 2001, p. 48), as crianças sempre tiveram utilidade para a economia de sua 

sociedade. Se elas eram úteis como produtores, hoje sua utilidade está no trabalho que 

realizam nas escolas. Este ponto de vista da sociologia da infância argumenta que as crianças 

na escola são duplamente úteis e importantes; primeiro, porque estão sendo, naquele contexto, 

preparadas para fazer parte da força produtiva de sua sociedade; depois, porque, na escola, 

elas demandam a ocupação de um contingente adulto considerável – professores, pedagogos e 

outros profissionais da educação. 

Uma das grandes contribuições da relativamente recente área de estudos da sociologia da 

infância é, a nosso ver, resgatar a infância enquanto um grupo social relevante – considerar as 

crianças como sujeitos ou atores sociais (Montandon, 2001; Sirota, 2005). Este resgate se faz 

necessário se pretendermos, tal como recomendado por Sarmento (2002), empreender a 

reconstrução das identidades sociais e subjetividades infantis, tarefa que o sociólogo 

considera fundamental na contemporaneidade. Para Montandon (2001), especialmente, 

considerar a infância como um grupo social com voz própria requer que vejamos as crianças 

não como seres em amadurecimento ou desenvolvimento progressivo, mas com uma espécie 

de olhar fenomenológico que se interesse pela experiência das crianças em si e pelo seu papel 



de atores (2001, p. 48). Isto vai ao encontro da intenção desta pesquisa, que é dar voz às 

crianças, em especial àquelas consideradas “vítimas” de situações de trabalho precoce. 

Essa contextualização acerca do trabalho infantil é feita no sentido de nos lembrar de que este 

também é um fenômeno constituído historicamente, e que, para investigá-lo e apreendê-lo em 

suas muitas dimensões, precisamos nos dar conta dessa história. Isso significa que os estudos 

e pesquisas que têm se destinado a investigar crianças e adolescentes trabalhadores, as 

condições determinantes e os impactos do trabalho na vida desses jovens precisam considerar 

em alguma instância essa assunção teórica: a de que a própria ideia do trabalho infantil não 

exatamente é um problema, mas tornou-se um problema a partir de certo momento e por 

determinadas condições. Ao investigarmos a literatura sobre a temática, um dos aspectos que 

tivemos em mente foi exatamente tentar encontrar, nos artigos e pesquisas, possíveis 

concepções de infância e perspectivas que coloquem em evidência precisamente a infância 

que esteve em foco no estudo. 

Antes de nos debruçarmos sobre o que tem sido produzido no campo, são necessárias algumas 

definições e delimitações. Esta pesquisa nasce da interseção ou encontro entre dois temas: 

infância e trabalho. Inseridos num projeto de pesquisa mais amplo dedicado a concepções e 

significados de infância, interessa-nos, em particular, entender o que as crianças e 

adolescentes entendem por trabalho, como se relacionam com este. Sendo assim, deve ficar 

claro o que entendemos por crianças
1
, e também o que entendemos por trabalho.  

 

1.1. Infância 

 

É a partir dos estudos contemporâneos sobre infância, em particular advindos da sociologia da 

infância, que delimitamos a noção desta. James e James (2001) organizam três princípios 

básicos que informam a pesquisa teórica e empírica na área:  

                                                             
1 Em alguns documentos de direitos das crianças e também entre alguns autores da sociologia da infância,  

crianças são assim consideradas até os dezoito anos; em outros casos, como o do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a infância vai até os 12 anos e, entre 12 e 18 anos, está o período da adolescência. Mantivemos essa 

divisão entre infância e adolescência proposta pelo ECA; de todo modo,  mesmo que falemos, no texto, em 

crianças, também estaremos considerando jovens  com mais de 12 anos (caso de um dos participantes da 

pesquisa). Isto porque, na literatura sobre o tema, o que parece estar em jogo na expressão “trabalho infantil” é a 

“precocidade” da atividade para a faixa etária em questão – e não se estamos falando de crianças ou 

adolescentes.  



a) A infância é socialmente construída; 

b) As crianças são dignas de estudo por seu próprio direito; e 

c) Crianças são atores sociais competentes com uma perspectiva particular do mundo 

social, a qual nós, adultos, podemos achar relevantes. 

 

A noção de infância como construção social está mais próxima do objetivo de pensar em 

infâncias (James, Jenks & Prout, 1998), no plural, do que em relativizar o conceito ao ponto 

de pulverizá-lo e fazê-lo desaparecer – é o que alguns críticos do construcionismo social 

enxergam nessa afirmativa. Ainda de acordo com James, Jenks e Prout, (1998, p. 28), a essa 

afirmativa subjaz uma proposição política, acima de tudo, que desloca e retira da posição de 

anormais, “perdidas” ou “roubadas” (Bourdillion, 2006) outras infâncias. Em suma, é 

sustentar que muitas possibilidades de infâncias existem.  

Outra premissa importante trazida por James e James (2001) é o fato de as crianças tanto 

moldarem a cultura, quanto serem moldadas por ela. Essa relação bidirecional relaciona-se 

com a fundamentação teórica maior do projeto, o qual se insere numa tradição sociocultural 

de pesquisa (ver capítulo seguinte). Também relacionado à tradição sociocultural e aos 

objetivos deste trabalho, está um problema-chave para os autores: como conciliar diversidades 

e comunalidades na categoria “infância”. Esta tensão entre o que é comum e o que é distinto, 

em trajetórias de crianças, é fundamental na postulação de nosso problema de pesquisa, visto 

que nos preocupa a relação entre cultura pessoal e cultura coletiva. 

Uma excelente revisão de literatura de Michael Bourdillion (2006) contém alguns pontos que 

orientam esta pesquisa. O motivo principal pelo qual precisamos definir os conceitos acima 

vem da percepção de que, segundo o autor (Bourdillion, 2006), a agenda de pesquisa e de 

preocupações e intervenções sociopolíticas dedicadas ao tema do trabalho infantil têm tratado 

o tema como uma categoria moral, e é por isso que ele suscita opiniões extremadas e às vezes 

emocionais. Assim, a condenação da exploração do trabalho de crianças é muito mais forte do 

que a exploração do trabalho de adultos; mas a força da resposta não se relaciona apenas ao 

prejuízo que se inflige às crianças, mas também a um pensamento que dicotomiza vida adulta 

e infância e deposita nesta última um ideal um tanto romântico de pureza, inocência e 

necessidade de proteção a todo custo. De modo algum é o caso de defender a exploração de 



crianças em quaisquer papéis sociais; mas é o caso de, previamente a acusações e 

intervenções, compreender as infâncias, ou as crianças em suas experiências particulares, a 

partir de seus pontos de vista. 

Se uma compreensão de infância apresenta-se como fundamental a nosso estudo – e parece, 

de acordo com a revisão de literatura, ser pouco considerada em muitas pesquisas sobre o 

trabalho infantil – , da mesma maneira, devemos esclarecer o que queremos dizer com 

trabalho. 

 

1.2. Trabalho 

 

Definir trabalho não é tarefa de pouca monta, não apenas por sua centralidade histórica em 

nossa sociedade, mas principalmente pelo fato de seu significado variar profundamente 

conforme culturas e épocas (Mercure & Spurk, 2005). Há todo um histórico de pesquisa em 

Psicologia Organizacional e do Trabalho dedicado à questão, e não é nosso objetivo resgatar 

tais discussões – tarefa que seria inviável dentro dos objetivos desse trabalho. O que é 

necessário fazer aqui é recortar uma definição de trabalho dentro dos propósitos da nossa 

pesquisa, o que requer, em certa medida, excluir determinadas discussões e abordagens. 

É na contribuição clássica de Karl Marx que encontramos uma definição apropriada de 

trabalho para nossos propósitos. Para Marx (1982, p. 202), o trabalho é um processo de dupla 

relação entre homem e natureza, em que o primeiro atua e modifica a segunda, ao mesmo 

tempo em que modifica a si próprio. Os elementos básicos componentes do processo de 

trabalho são (Marx, 1982, p. 202):  

a) A atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 

b) A matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho;  

c) E os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. 

Marx (1982, p. 208) chama a atenção, ainda, para o fato de o trabalho ser “uma condição 

natural da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes 



comum a tôdas [sic] formas sociais”. É o que também pode ser chamado de trabalho 

produtivo; uma condição necessária para nos relacionarmos com a natureza. 

Dentro dessa definição, nossa posição difere da bastante difundida tese da perda da 

centralidade do trabalho, defendida por autores como Klaus Offe, a partir dos anos oitenta. 

Offe (1989) afirma que o trabalho assalariado foi, no contexto do capitalismo, vinculado à 

organização e à divisão do trabalho e aos processos de pauperização, alienação, 

racionalização, e também a formas organizadas ou não de resistência intrínseca a tais 

processos; isto teria feito o trabalho perder sua força como categoria sociológica explicativa 

do funcionamento da sociedade.  

Para autores como Gaudêncio Frigotto (2010), a crise a que Offe se refere faz sentido quando 

este se refere ao trabalho enquanto emprego, tarefa, ocupação – o trabalho sujeito às relações 

capitalistas, “e não ao trabalho como atividade humana constitutiva do próprio homem” 

(2010, p. 129). O autor apresenta, em outra ocasião (Frigotto, 2002), uma divisão didática em 

que se pode entender o trabalho de duas formas: o trabalho enquanto criador da vida humana 

ou alienador da vida dos trabalhadores. Na primeira categoria, temos o trabalho em sua 

dimensão ontológica, condição constitutiva da vida humana e, portanto, sendo um dever e um 

direito de todos. A segunda categoria descreve o trabalho inserido num jogo de relações 

assimétricas próprio do modo-de-produção capitalista (proprietários dos meios de produção 

versus não-proprietários, os trabalhadores), em que trabalhar significa ter um emprego, um 

salário e, consequentemente, ter parte de seu esforço apropriada pelo empregador.  

Certamente, para uma compreensão adequada dessa divisão, seria necessário uma dedicação 

maior à conceituação dos processos de trabalho no âmbito do capitalismo, através de um 

aprofundamento das discussões sociológicas de tradição marxista. Como tal detalhamento e 

sofisticação estão além do alcance deste trabalho, a proposta por Frigotto (2002) no parágrafo 

anterior pode soar esquemática em excesso ou mesmo estereotipada. Isto porque, no 

cotidiano, é bastante difícil separar aspectos “alienantes” ou “libertadores” do trabalho; afinal 

de contas, são dimensões que não dependem necessária e exclusivamente de nossa própria 

avaliação.  

Não obstante, esses breves apontamentos acerca do trabalho nos trazem ao nosso objetivo de 

pesquisa: quando postulamos a meta de descrever “o que significa trabalho para crianças”, 

entendemos este em sua dimensão ontológica; uma atividade necessária à constituição do 



homem. Não estamos igualando trabalho a emprego ou salário, necessariamente. Inclusive 

porque, ao incluirmos crianças que se consideram trabalhadoras, procuramos situações em 

que não há uma exploração explícita da mão-de-obra infantil: nem sempre a atividade laboral 

é remunerada, nem há vínculo empregatício (o que seria ilegal até os quatorze anos), e 

priorizamos o contato com crianças que contam com a anuência, estímulo ou supervisão dos 

pais ou pessoas responsáveis por elas. As noções de emprego e remuneração poderão, é claro, 

aparecer; mas não são os únicos sinônimos de trabalho possíveis – é uma premissa nossa, 

aqui. 

De posse de tais termos – infância e trabalho – razoavelmente delimitados, seguiremos, agora, 

para uma análise da literatura, não apenas sobre trabalho infantil, mas interessada na interface 

trabalho/infâncias. O foco principal da revisão esteve na literatura científica brasileira; sendo 

um problema social e de saúde pública importante, as pesquisas sobre o tema “reverberam” 

em políticas públicas, sociais e de saúde que devem resultar, para Woodhead (1999), em 

intervenções locais e apropriadas aos seus contextos. De todo modo, uma atenção aos estudos 

produzidos em outros países também contribuirá com um olhar “de fora”, enriquecendo os 

debates e nos auxiliando a compreender a complexidade envolvida na relação de crianças e 

adolescentes com atividades laborais diversas. 

 

1.3. À literatura 

 

A produção brasileira acerca de crianças e adolescentes trabalhadores tem se dedicado, 

especialmente na última década, a investigar problemas de diferentes perspectivas. O fato de 

os artigos estarem distribuídos em publicações com focos diferentes nos mostra o caráter 

complexo e multifatorial do problema do trabalho infanto-juvenil, e de como ele requer, de 

fato, conhecimentos e pontos de vista de campos distintos para que possamos entendê-lo com 

um olhar sensível que capte estes fatores que o constituem. Isso nos leva mesmo à reflexão de 

que grande parte dos problemas que estudamos nas Ciências Humanas se beneficiariam, em 

verdade, de um olhar que supere a restrição que os campos disciplinares nos impõem. E se, 

como dissemos inicialmente, o trabalho infantil é um problema social, de saúde pública e de 

desrespeito aos direitos humanos, não se pode esperar menos do que um esforço conjunto e 

interdisciplinar para compreendê-lo e lidar com ele. 



No âmbito de trabalhos publicados em periódicos da Saúde Coletiva, não houve tanta 

preocupação em situar teoricamente o conceito de infância; mas a posição quanto ao trabalho 

infantil é claramente condenatória e de combate, principalmente, às piores formas de trabalho; 

este é considerado, em alguns casos, uma forma de violência contra crianças e jovens, como 

apontam Minayo-Gomez e Meirelles (1997), em artigo que aponta os efeitos nocivos dos 

diversos tipos de atividades laborais exercidos pelos menores de dezoito anos.  

A preocupação com os prejuízos à saúde física e psicossocial de adolescentes trabalhadores é 

um dos grandes tópicos de pesquisa na área. Oliveira e Robazzi (2001) fizeram um estudo 

qualitativo em que investigam fatores determinantes para o trabalho precoce de adolescentes 

vindos de uma instituição que media a inserção destes no mercado de trabalho numa cidade 

do Paraná. Fatores típicos como pobreza, desigualdade social, qualidade do ensino e 

constituição familiar aparecem no discurso dos jovens como predominantes. Chamam-nos 

atenção, no entanto, alguns pontos: primeiro, a falta de uma conceituação mínima do que é 

adolescência no estudo. Além disso, parece-nos pouco apropriado denominar de “trabalho 

precoce” a atividade de jovens entre dezesseis e dezenove anos, que é a variação etária dos 

participantes – inclusive pelo fato de estes chegarem ao mundo do trabalho através de uma 

instituição com exatamente esse propósito. 

Num estudo nutricional em que avaliam fatores de risco para baixa estatura de adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores, Martins e outros (2002) concluem, comparando, que os 

jovens que trabalham têm mais probabilidade de ter baixa estatura (ocasionada por deficiência 

nutricional) do que os que não trabalham; mas que o desemprego também é fator de risco. 

Apesar dos  prejuízos sentidos na rotina diária de acumulação de estudo e trabalho e dos 

efeitos nocivos à formação “técnica e cultural” (Martins et al, 2002, p. 24) dos adolescentes 

estudados, os autores entendem que o trabalho é condição necessária para a sobrevivência 

desses jovens. 

 

O artigo de Cruz e Ávila (2008) é uma exceção no que tange ao aporte teórico; as autoras 

trazem o referencial da sociologia da infância para argumentar que esta ainda não é um objeto 

constituído no discurso científico, e alegam a existência não de uma infância, mas de uma 

pluralidade de infâncias, dedicando-se a estudar a infância marcada pelo trabalho. Elas 

investigam a estrutura e organização do trabalho infantil na rua e concluem que a exposição a 



risco, constrangimentos e violências presentes no trabalho infantil na rua independe de se este 

é feito em equipes ou não, e que a constituição de redes de apoio e os ensinamentos familiares 

não conseguem contornar o ambiente desfavorável que a rua constitui para os jovens. As 

autoras finalizam o artigo sem vislumbrar possibilidades educativas e sociais no contexto 

estudado. Neste ponto, é de se perguntar se o aporte de sociologia da infância e a proposta 

inicial de considerar infâncias no plural estão de acordo com os achados da pesquisa. 

O artigo de Neto e Moreira (1998), partindo do ponto de vista dos direitos humanos, fornece 

subsídios para a erradicação do trabalho infantil e a adequação do trabalho juvenil à 

legislação; e argumenta que a condição das crianças de “cidadãos em condições especiais de 

desenvolvimento” está sendo vilipendiada. Já Asmus e outros, em artigo de 2005, relatam a 

experiência de um programa de saúde do trabalhador adolescente, e concluem que nenhuma 

criança ou adolescente abaixo de 14 anos deve exercer algum tipo de atividade laboral, pelos 

riscos que cargas físicas, psíquicas e sociais do trabalho acarretam para o “desenvolvimento 

de suas potencialidades culturais, emocionais e biológicas” (2005, p. 958).  Eles ainda 

lembram que, como trabalhadores, os adolescentes são forçados a agir como adultos e, no 

entanto, não podem escapar de sua condição de “sujeito em desenvolvimento” (idem).  

A ideia de que o trabalho “queima” etapas do desenvolvimento infantil também está presente 

em outros artigos, a exemplo do de Franklin e colaboradores (2001), publicado numa revista 

dedicada a temas relacionados à adolescência. Os autores concluem que o trabalho pode 

prejudicar a formação intelectual de crianças e adolescentes, já que estes deixam de “brincar, 

ir à escola e realizar atividades compatíveis com sua idade”. (p. 86). Ao terem atravessadas 

etapas do desenvolvimento infanto-juvenil, esses jovens tornam-se adultos antes do tempo. Os 

autores lembram, no entanto, que o trabalho de caráter educativo feito dentro do contexto 

familiar com vistas à socialização e aprendizado de um ofício não deve ser confundido com o 

trabalho precoce que impede a escolarização e prejudica a saúde dos jovens, fazendo, assim, 

uma espécie de distinção entre um trabalho de exploração dos jovens e um trabalho que pode 

ter caráter formativo.  

A pesquisadora Ana Lúcia Kassouf tem se dedicado intensamente à questão do trabalho 

infantil do ponto de vista da Economia. Três artigos foram encontrados em nossa busca; dois 

publicados numa revista de Economia e outro numa revista interdisciplinar. Preocupados em 

avaliar os custos econômicos da eliminação do trabalho infantil, Kassouf, Dorfman e Almeida 

(2005), participando de um projeto de âmbito internacional, calculam custos e benefícios da 



eliminação do trabalho infantil, através de indicadores como o custo de fornecer ensino 

público de qualidade para todas as crianças que trabalham, o custo de eliminar trabalhos 

perigosos e prejudiciais à saúde e desenvolvimento das crianças e ainda o valor do trabalho; e 

comparam tais gastos com os ganhos resultantes de possuirmos uma população mais educada 

e saudável. Apesar de alertarem para a necessidade de ajustes na metodologia do estudo, os 

autores concluem que os custos são tão fortemente superados pelos benefícios que mesmo 

com uma revisão metodológica, dificilmente os resultados da pesquisa chegariam a uma 

conclusão oposta (Kassouf, Dorman e Almeida, 2005). Noutro trabalho, Nicolella, Kassouf e 

Barros (2008) investigam se o trabalho infantil produz impactos na saúde das crianças da zona 

rural; num terceiro artigo, Kassouf (2007) se dedica a analisar o que se conhece na literatura 

econômica sobre o trabalho infantil e indicar direções de pesquisas futuras, sem se deter num 

aporte teórico específico de conceituação do fenômeno da infância. Kassouf (2007) conclui 

que o trabalho definitivamente envolve riscos e deve ser banido da vida das crianças, e que 

investimentos na qualidade das escolas devem ser integrados aos programas de transferência 

de renda do governo federal.  

Também de um ponto de vista econômico, Marin (2008) explica como empresas ligadas às 

cadeias produtivas do agronegócio brasileiro passaram a reconhecer e intervir sobre os efeitos 

perversos do trabalho no desenvolvimento e na escolarização de crianças trabalhadoras, 

principalmente através do estabelecimento de programas de responsabilidade social atrelados 

a suas marcas. O autor reconhece as contribuições decisivas da sociedade e do Estado, através 

de documentos como a Declaração Universal dos Direitos da Criança e o próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no Brasil; mas entende que o envolvimento de empresas ligadas ao 

setor agrícola (área que a mão-de-obra infanto-juvenil foi bastante explorada, inclusive em 

nosso país) na luta contra o trabalho de crianças e adolescentes está ligado à pressão 

internacional de órgãos como a OIT (Organização Internacional do Trabalho, ligada à União 

das Nações Unidas) e à ameaça de boicote aos seus produtos, no contexto de globalização da 

economia. Em suma, o combate ao trabalho infantil deve valer à pena economicamente, para 

tais corporações. No que tange ao interesse das crianças e adolescentes, Marin (2008) chama a 

atenção para a imaturidade física e intelectual destes, de acordo com a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, a qual coloca o trabalho infantil como “um mal a ser eliminado” 

(2008, p. 6). 

Cinco artigos chamam a atenção para o cotidiano de meninas trabalhadoras, produzindo um 

interessante recorte de gênero na questão do trabalho infanto-juvenil. Se, no âmbito do 



trabalho realizado na rua, predominam os meninos, aos quais inclusive são destinados os 

trabalhos que demandam mais força e “esperteza” (Alberto e outros, 2010), é no contexto 

doméstico que a força de trabalho feminina supera a masculina. O trabalho de Stengel e 

colaboradoras (2002) parte de um programa de erradicação e adequação do trabalho 

adolescente em ambiente doméstico no município de Belo Horizonte – MG; nele, as autoras 

investigam as condições de trabalho de adolescentes e o significado da atividade laboral para 

elas. As autoras não utilizam nenhum aporte teórico para fazer a discussão do tema; de 

qualquer modo, através das entrevistas com as adolescentes, elas desnaturalizam algumas 

ideias, quais sejam: que as adolescentes entram neste mercado de trabalho contra a própria 

vontade e que permaneçam distantes de suas famílias de origem. Na conclusão, o trabalho 

doméstico não aparece como “mau” ou “bom”, sendo marcado por significações 

ambivalentes. Finalmente, as autoras afirmam que “os programas sociais e públicos poderão 

não só erradicar a exploração e a violação de direitos, mas também desconstruir os 

preconceitos em relação a esta atividade laboral” (p. 129). Noutro estudo realizado em Minas 

Gerais por Moreira e Tosta (2009) com adolescentes mulheres entre dezesseis e dezenove 

anos, o trabalho doméstico apareceu, para elas, não como uma profissão definitiva, mas como 

uma possibilidade de se incluir no mundo do trabalho e conseguir, mais tarde, oportunidades 

melhores. Santana e Dimenstein (2005) encontraram discursos semelhantes em meninas 

trabalhadores adolescentes no Rio Grande do Norte; essas autoras afirmam que essa transição 

para uma vida melhor seria mais digna, caso os direitos trabalhistas dessas meninas não 

fossem tão desrespeitados. No estudo de Moreira e Tosta (2009), a ascensão social e 

profissional, para as adolescentes, seria melhor proporcionada, no caso, pela escola. O 

problema é a forte fonte de tensão proporcionada pelo esforço em conciliar escola e trabalho – 

visto que, no caso dessas meninas, elas se encontravam incluídas no programa noturno de  

Educação de Jovens e Adultos – EJA: isso significa uma carga semanal integral de trabalho, 

restando apenas a noite para os estudos.  

Os outros dois artigos abordando meninas têm foco na zona rural de São Paulo e na zona 

canavieira pernambucana; Whitaker (2002) reinterpreta dados de uma pesquisa passada à luz 

das Teorias da Complexidade. As descrições feitas pelas meninas incluem muitas referências 

a trabalhos domésticos, marcando uma desigualdade entre gêneros que se acirra com o passar 

do tempo. Na nova análise feita, a pesquisadora procura ambiguidades e tensões nos discursos 

de modo a revelar um tom de denúncia e consciência da injustiça a que as jovens estão 

sujeitas. Já Silva (2002), investigando o que ele chama de “assalto à infância” no mundo da 



cana de açúcar na zona canavieira pernambucana, afirma que a produção acadêmica sobre a 

infância trabalhadora brasileira nas Ciências Sociais tem enfocado uma infância generalizada, 

abstrata, a-histórica e acrítica, e defende que devemos pensar em crianças e não na criança. 

Seu estudo revela que as jovens da pesquisa desejam mais tempo para estudar e mais tempo 

livre de modo a construir suas infâncias com dignidade, e seus sonhos e desejos contêm 

crítica social, denúncia da realidade e ainda anúncio de possibilidades futuras. 

Em contexto cultural aparentemente distinto do nosso, Invernizzi e Tomé (2007) estudam o 

trabalho de adolescentes na zona rural do Algarve, em Portugal. Descreve-se o estudo como 

sendo de contexto aparentemente distinto porque um olhar mais cuidadoso nos faz perceber 

grandes semelhanças no trabalho de jovens no Brasil e em Portugal. Sensíveis à ideia de que o 

que se chama de trabalho infantil está amparado em discursos e práticas políticas e em 

representações sobre infância e trabalho, as autoras afirmam que, até dentro de um mesmo 

contexto, o que se entende por trabalho pode variar. Invernizzi e Tomé (2007) entram em 

contato diretamente com os adolescentes através de questionários, entrevistas e grupos focais. 

Veem-se desde casos de meninas adolescentes que recusam trabalhos em restaurantes por 

preferirem elas próprias viverem uma infância “normal’, em suas palavras (2007, p. 891), até 

aqueles jovens que, justamente por trabalharem, aumentam seu tempo de brincadeiras, já que 

acabam misturando as atividades. Não é um achado tão surpreendente, se pensarmos em 

contextos de trabalho em que as crianças possuem atividades e horários mais maleáveis ou 

que desempenham atividades sob a supervisão parental. As autoras chegam a afirmar, quase 

que na contramão das políticas de proteção à infância e juventude, que a proibição de 

qualquer modalidade de trabalho infantil antes dos nove anos de idade (idade estipulada pela 

legislação portuguesa) desvaloriza implicitamente os esforços dos adultos de criarem uma 

experiência protegida e parcialmente educativa de trabalho e as possíveis vantagens que uma 

criança pode tirar de tal experiência (2007, p. 892). Na conclusão, as autoras afirmam, em 

consonância com o estudo que pretendemos fazer, que uma abordagem focalizada em crianças 

e adultos do mesmo meio pode fornecer informações essenciais acerca do que é considerado 

um mau trabalho para os jovens; isso contextualiza critérios de exploração e abuso – não nos 

esquecendo, é claro, de que eles existem (p. 896). 

O alerta teórico e empírico para que pensemos em crianças e não numa criança genérica é 

típico de aportes como o da sociologia da infância, e ainda de algumas abordagens 

psicossociológicas, como é o caso da teoria das Representações Sociais. Alves-Mazotti é 

autora de dois artigos que refletem essa preocupação com um olhar mais refinado e 



sintonizado com a pluralidade de infâncias existentes. No artigo “Repensando algumas 

questões sobre o trabalho infanto-juvenil” (2002), a autora flagra a persistência da 

desigualdade social brasileira, ao passo em que nos lembra que o fracasso escolar não é 

causado pelo trabalho infantil, mas que ambos os fatores são consequências justamente dos 

mecanismos excludentes que perpetuam a pobreza. Afirma que há outras razões que não o 

trabalho que fazem a criança abandonar a escola, e lembra também a heterogeneidade do 

trabalho infantil – sua natureza e, por exemplo, o que a família representa para o jovem 

interferem em como o jovem vê o trabalho. Em outro trabalho publicado numa coletânea de 

estudos em representações sociais, analisou as representações sociais do trabalho infanto-

juvenil de meninos trabalhadores, seus pais, empregadores e professores, e encontrou, entre 

outros resultados, que a representação das crianças que trabalham é, para seus professores, 

positiva; são crianças tidas como responsáveis e orgulhosas de si. Os professores chegam a 

encontrar, nesses jovens, características mais positivas do que naqueles que apenas estudam; 

em contrapartida, estes mesmos professores, ao serem perguntados sobre o trabalho infantil 

em si, colocam como elementos centrais da representação termos como necessidade, 

exploração e humilhação (2000, p. 301).  

Os achados de Alves-Mazotti produzem uma reflexão interessante para a compreensão da 

atividade laboral de crianças e adolescentes. Primeiramente, pensar que, para os professores, o 

trabalho infantil é condenável, mas as crianças que trabalham são tão responsáveis quanto as 

que apenas estudam é um achado que nos faz repensar a associação comum feita entre 

trabalho e fracasso escolar, lembrando-nos de que a existência de uma correlação não implica 

numa relação de causa e efeito entre os fenômenos. Carvalho (2008), que também tem se 

dedicado ao estudo do trabalho infantil e investigou o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) na Bahia, reforça essa discussão ao afirmar que o trabalho infantil é de difícil 

erradicação porque suas raízes encontram-se justamente na desigualdade social, na 

concentração da propriedade de terra e renda sofrida por grande parcela da população 

brasileira. Deste modo, não basta condenar a prática do trabalho infanto-juvenil e manter as 

crianças na escola e longe de atividades laborais a qualquer custo; é necessário compreender 

em que conjuntura sócio-econômica e histórica se funda o fenômeno, e essa compreensão 

precisa sustentar a lógica e a execução das políticas públicas e sociais que pensam e protegem 

as crianças e adolescentes no Brasil. Com relação à ideia de que o trabalho leva ao fracasso 

escolar, French (2010) afirma que, em algumas situações, a relação pode se dar justamente na 

direção oposta, e que a compreensão desta dinâmica se beneficiaria de estudos longitudinais 



abordando esses caminhos de modo distinto. De qualquer forma, no Brasil e na Bahia, em 

particular, a correlação entre atraso escolar e trabalho é bastante alta, especialmente na zona 

rural (Carvalho & Fernandes, 2010) – estando, ainda, ambas as variáveis ligadas à pobreza. 

Ao estudar antigos colonos – hoje assentados – da zona cafeicultora do estado do Rio de 

Janeiro, Linhares (2008) investigou significados de infância e escola entre este grupo social, à 

luz das mudanças culturais, sociais e econômicas que a nova condição de “assentados” 

produziu. A autora percebe um prolongamento da faixa mínima do que se considerava uma 

criança – relacionando tal etapa a uma condição de não responsabilidade e dependência 

afetiva, social e econômica em relação à família. A noção de adolescência vem sendo, aos 

poucos, incorporada pelo grupo de colonos entrevistados; nesse sentido, uma passagem que 

permanece marcante para a vida adulta continua sendo o casamento e a responsabilidade 

assumida em relação ao grupo doméstico (Linhares, 2008). Apesar de caracterizar a infância 

da geração anterior como “escravizada” pela necessidade do trabalho precoce, Linhares 

(2008) conclui que as condições atuais do grupo social estudado apenas tornam mais visíveis 

as diferenças entre crianças que trabalham e aquelas que apenas vão à escola. 

Artigos publicados em periódicos de Psicologia caracterizaram-se, em geral, por uma 

preocupação em estabelecer um ponto de partida teórico com o qual o problema do trabalho 

infantil pode dialogar; alguns deles dedicam-se a abordar a questão de modo a resgatar a 

subjetividade das pessoas envolvidas na situação – o que, para nós, é uma forma importante 

de ressignificar a noção de infância e de criança que trabalha. 

Quatro artigos provenientes de pesquisas conduzidas no Rio Grande do Norte trazem, de 

diferentes formas, uma perspectiva de crítica e denúncia, principalmente às piores formas de 

trabalho infantil. Um artigo de caráter teórico de Campos e Alverga (2001) afirma que as 

ações de combate ao trabalho infantil encontram-se comprometidas por aspectos subjetivos 

afirmativos do trabalho, pela ideologia do trabalho como educador e dignificante. Nesse 

sentido, os dois trabalhos de Feitosa e Dimenstein (2004a, 2004b) analisam o discurso de 

mães e professores de crianças trabalhadoras do cultivo de hortas em um bairro rural de Natal 

– RN. Para elas, mães e professoras, representantes das esferas disciplinadoras que são a 

família e a escola, legitimam o trabalho a partir de suas próprias histórias infantis de trabalho 

e também com a crença de que este é melhor que o ato de deixar as crianças nas ruas em seu 

tempo livre. Com o auxílio de teóricos como Michel Foucault, as autoras colocam que o 



trabalho é uma espécie de ideologia que fundamenta a existência em sociedade e a inserção 

dos indivíduos, mesmo as crianças, no modo de produção capitalista.  

Francischini e Campos (2003) estudaram o trabalho infantil precoce num município no 

interior do Rio Grande do Norte, de três pontos de vista básicos: do desenvolvimento das 

crianças; dos efeitos deste trabalho no interior das famílias e implicações sobre a dinâmica de 

vida dos adolescentes trabalhadores. A psicologia histórico-cultural do desenvolvimento, que 

tem, talvez, L. S. Vigotski como seu principal representante, foi a teoria escolhida pelos 

autores para realizar a pesquisa. Eles relataram que o trabalho realizado por crianças em 

tecelagens (comerciais e domésticas) submete os jovens a uma carga de trabalho estafante e 

de grande responsabilidade até mesmo para um adulto, e compromete, muitas vezes, a 

organização psicológica destes, além de provocar debilitação física, estado de fadiga e falta de 

tempo e disposição para outras atividades (Francischini & Campos, 2003, p. 123). Os autores, 

no entanto, não deixam de distinguir o trabalho precoce como uma atividade produtiva 

geradora de valor e de exploração, ao contrário, por exemplo, de atividades domésticas  

Única revisão de literatura propriamente dita que encontramos, o artigo de Ferreira (2001), já 

citado anteriormente, discute a institucionalização das ações contra o trabalho infantil na 

produção acadêmica dos anos 90, resgatando historicamente resoluções de leis e direitos 

acerca do tema.  O autor defende a necessidade de estudos qualitativos e com recortes mais 

específicos, que possam apreender o conjunto de razões de natureza local que chancelam a 

decisão de pais e mães em inserir suas crianças no trabalho. Ele nos lembra de que as 

discussões levantadas no intuito de eliminar o trabalho infantil foram pautadas justamente 

pelos novos conceitos de infância e adolescência, e que a ênfase recai justamente sobre as 

especificidades que configuram a infância como um período ímpar do ciclo vital.  

Utilizando as Representações Sociais como abordagem teórica, Oliveira e colaboradores 

avaliam a relação entre trabalho e escola para estudantes trabalhadores e não trabalhadores de 

duas cidades do estado de São Paulo e na própria capital (Oliveira, Sá et al, 2001, 2005, 

2010). Os resultados indicam, de modo geral, que o trabalho é ora legitimado, ora justificado 

pelos jovens, aparecendo positivamente avaliado; já a relação entre trabalho e escola é 

avaliada pelos adolescentes de forma negativa e que, neste sentido, os jovens buscam no 

discurso moral que legitima o trabalho uma forma de assimilar a contradição entre esses dois 

contextos. Quando perguntados sobre o adolescente que trabalha, tanto os jovens 

trabalhadores quanto os não trabalhadores têm uma avaliação, em geral, positiva deste. 



Certamente, este tipo de avaliação não significa que o trabalho seja em si justificável; mas é 

possível refletir sobre o que poderiam ser consideradas nuances nas diferentes formas de as 

pessoas se relacionarem com o fenômeno. 

Um artigo de Martinez (2001) traz uma perspectiva que procura integrar fatores subjetivos ao 

fenômeno do trabalho infantil. A autora parte do referencial da teoria histórico-cultural e da 

teoria da subjetividade de Fernando González Rey para estudar formas de subjetivação do 

trabalho em crianças trabalhadoras na zona urbana de Brasília. Do ponto de vista da autora, na 

medida em que nos dedicamos a um exame mais aprofundado e qualitativo de cada sujeito 

que trabalha, poderemos dar vazão à complexidade e diversidade do fenômeno do trabalho 

infantil; isto pode contrariar eventuais estudos que concluem, a partir da quantificação dos 

dados, respostas mais genéricas que falam sobre a média da população e excluem sutilezas e 

até mesmo exceções nos diferentes modos de subjetivar o trabalho. 

Ao analisar artigos que abordam uma interseção entre infância/juventude e trabalho, é 

possível familiarizarmo-nos com aspectos da teoria que informa as pesquisas sobre o assunto 

e que perspectivas têm sido exploradas ao estudá-lo. Por isso, levantamos pontos de reflexão: 

a que infância nos referimos quando abordamos o trabalho infantil? E ainda; quando um 

estudioso defende infâncias ao invés de infância, será que ele realiza sua pesquisa levando 

isso em conta, de fato? 

Para tentar responder a essas perguntas, alguns pontos podem ser levantados: no geral, os 

artigos produzidos na área da Sociologia e da Psicologia foram os que mais se preocuparam 

em explicitar a fundamentação teórica orientadora de suas pesquisas. Também nas áreas 

citadas está a maioria dos trabalhos empíricos de orientação qualitativa e interrogadora do 

ponto de vista das crianças, adolescentes trabalhadores, seus pais, professores etc., embora as 

vozes desses sujeitos apareçam em trabalhos de outras áreas também. Certamente trabalhos de 

orientação quantitativa e utilizando dados de outros tipos são fundamentais – até porque, 

como já dissemos, o trabalho infantil tem caráter multidisciplinar e necessita de aportes 

teórico-metodológicos distintos para sua compreensão. Entretanto, acreditamos que um estudo 

que privilegie as vozes dos indivíduos diretamente envolvidos no fenômeno está dando vazão 

justamente a novas imagens, situações e sentidos constituintes da infância – ou melhor, das 

infâncias tanto proclamadas por alguns pesquisadores.  



Neste sentido, alguns artigos nos chamam a atenção: os trabalhos de Alves-Mazotti (2002), 

Francischini e Campos (2003), Franklin e outros (2001) nos lembram de que há tipos, 

modalidades de trabalho infanto-juvenil – situações de trabalho penoso e exploração da mão-

de-obra infantil; o trabalho educativo e/ou socializador no ambiente familiar ou mesmo 

profissional, as atividades laborais de natureza frequente e obrigatória ou esporádica e 

voluntária.  

A delimitação do conceito de trabalho é um ponto que aparece com menor frequência do que 

esperávamos. De modo geral, os artigos se satisfazem com uma descrição genérica da 

situação laboral em questão: crianças na lavoura da cana, trabalhadoras domésticas ou 

comércio em ruas e sinaleiras. Essa delimitação é importante porque, como já dito neste 

trabalho por Bourdillion (2006), devemos ser capazes de compreender o que, especificamente, 

há de prejudicial no trabalho de uma criança, antes de condenar toda e qualquer situação 

laboral. Isso significa que é necessário distinguir e caracterizar os diferentes tipos de atividade 

em que crianças ou jovens se envolvem. Alves-Mazotti (2002) nos lembra, oportunamente, de 

que parece complicado julgar as diferentes situações de trabalho de forma homogênea. 

Identificamos, em parte dos artigos encontrados, conceituações pouco precisas acerca de 

trabalho e de infância. 

Um exemplo de estudo em que uma discussão sobre o conceito de trabalho infantil existe de 

forma aprofundada é o artigo de Jerusa Gomes, publicado em 1998. A autora não só resgata 

algumas definições, como se posiciona quanto a elas: primeiro, ela avalia que é necessário 

diferenciar as situações em que o trabalho é instrumento de socialização para as crianças, e 

quando este se configura em exploração da mão-de-obra infantil – caso em que se baseia todo 

o artigo. Ela é contra uma definição ampla que inclua atividades não remuneradas e realizadas 

no âmbito doméstico, pois corremos o risco de esvaziar o conceito, se o fazemos tão genérico. 

Além disso, é ainda contra uma definição que obedeça a critérios estabelecidos pela própria 

pessoa que trabalha; para a autora, tal definição deve ser algo “externo ao sujeito” (Gomes, 

1998, p. 51). Aqui, ressaltamos que o nosso objeto de pesquisa caminha na direção oposta à 

proposição de Gomes, pois é justamente na tentativa de englobar as atividades não incluídas 

pela autora, e ainda entendendo que a opinião dos entrevistados é a informação fundamental 

na pesquisa, que esperamos nos aproximar de uma compreensão mais complexa do trabalho 

para crianças. 



Um bom exemplo de um estudo que nos traga diferentes imagens da infância e um dos únicos 

a dar voz exclusivamente às crianças que trabalham é o de Albertina Martinez (2001); o 

estudo exploratório da autora elabora, a partir dos estudos de caso, quatro diferentes formas 

de subjetivação do trabalho pelas crianças: num extremo, temos jovens que afirmam gostar do 

trabalho e se sentirem gratificados e socialmente reconhecidos pelo que fazem; noutro pólo, 

há crianças que não compreendem bem por que precisam trabalhar e sentem-se insatisfeitas e 

incomodadas por não terem mais tempo para brincar e estudar. Há, ainda, dois outros grupos 

em que essas experiências se misturam, constituindo sentimentos ambivalentes em relação à 

situação de trabalho. Nesse sentido, Rizzini (1999) afirma que é necessário dar voz às 

crianças e adolescentes envolvidos no problema para ajustar, inclusive, a natureza das 

políticas públicas elaboradas para resolvê-lo; e coloca esse tipo de iniciativa como bastante 

recente no Brasil. A autora é da opinião de que mesmo a polêmica gerada em torno da 

erradicação ou não do trabalho infantil tem raízes na falta de comunicação entre os 

planejadores das políticas e as crianças e suas famílias (1999, p. 397). 

Já o recente artigo de Cruz e Ávila (2008), que propõe a sociologia da infância como 

fundamentação teórica para compreensão do problema do trabalho infantil na rua e afirma a 

pluralidade de infâncias, avalia a rua como um ambiente desfavorável e nocivo ao 

desenvolvimento e é cético quanto a possibilidades educativas em tal contexto. Não se trata, 

aqui, de defender necessariamente a rua como contexto primordial de desenvolvimento, mas 

acreditamos que o ponto de vista da sociologia da infância pode precisamente nos auxiliar a 

encontrar e perceber algum valor em outros possíveis contextos desenvolvimentais. O que 

percebemos como incoerente é quando, no nível do aporte teórico, relativizamos a infância, e 

no nível da pesquisa empírica e dos problemas sociais, voltamos a uma ideia mais tradicional 

do que vem a ser a criança – retratamos e defendemos UMA infância, e não muitas. 

Ligada a esse descompasso que aparece em alguns artigos já citados, há também o que 

encaramos como um problema de ordem metodológica, ilustrado pelo artigo de Lachtim e 

Soares (2009). As autoras realizaram entrevistas com dezenove jovens trabalhadores de uma 

escola pública da região metropolitana paulista; a pesquisa procurou identificar fatores tanto 

de fortalecimento quanto de desgaste no trabalho de tais jovens. Seus resultados revelam que 

os jovens produzem mais sentidos negativos, associados ao desgaste que o trabalho provoca 

neles, do que sentidos positivos; no entanto, no início do trabalho, a pesquisadoras já se 

referem à “suposta”, em suas palavras (2009, p. 180) proteção que o trabalho pode 

proporcionar. Na discussão dos resultados, elas se referem aos sentidos positivos produzidos 



pelos jovens como “idéias [sic] ilusórias” (2009, p. 183) e “considerações do senso comum” 

(2009, p. 184). 

Alguns pontos de reflexão surgem após vermos tais resultados: o metodológico, como 

adiantamos no parágrafo anterior, pois há a possibilidade de, por uma crença anterior nos 

aspectos nocivos do trabalho infanto-juvenil, interpretar informações contrárias a essa crença 

dadas pelos próprios participantes como menos legítimas do que as que “corroboram” nosso 

ponto de vista. O outro ponto de reflexão se refere ao fato, já colocado por Bourdillion (2006), 

de que muitos pesquisadores podem estar enxergando seu problema de pesquisa como uma 

categoria moral e não um fenômeno que demanda esforço cauteloso de análise. O trabalho 

infanto-juvenil é um caso ilustrativo isto que encaramos como uma “armadilha” acadêmica; 

outros temas polêmicos, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, correm riscos 

semelhantes quando pesquisados.  

Outro ponto que emerge quando se debruça sobre a produção teórica e empírica sobre o 

trabalho infantil é o claro direcionamento das pesquisas a uma infância específica: a infância 

pobre. “As crianças pobres sempre trabalharam”, lembra Rizzini (1999, p. 376). São a 

infância e juventude pobres que têm, historicamente, servido de mão-de-obra barata e 

silenciosa à produção de bens e serviços da economia nacional. Esse recorte sócio-econômico 

é também revelado num espectro bem mais amplo; em artigo bastante citado na literatura 

internacional, Basu e Van (1998) propõem o que eles chamam de “axioma da luxúria”, o qual 

foi explorado, na década seguinte, por vários outros pesquisadores, em especial da área 

econômica: o axioma postula que uma família colocará suas crianças no mercado de trabalho 

apenas quando sua renda (proveniente de fontes que não sejam do trabalho infantil) diminuir 

consideravelmente. Para López-Calva (2001), uma das maiores lições no estudo da atividade 

laboral de crianças é que esta é consequência da pobreza.  Especialmente nos países 

considerados em desenvolvimento, as pesquisas relacionam os dois fenômenos. Na África, 

continente que abriga o maior contingente de crianças ocupadas em mercados de trabalho 

locais – e também o mais pobre dos continentes, autores têm buscado compreender outros 

fatores além da pobreza, tais como educação, cultura e urbanização (Amin, Quayes & Rives, 

2004); além de sugerir políticas públicas que observem tanto discrepâncias entre oportunidade 

de instrução e de inserção do mercado de trabalho, bem como o fenômeno da discriminação 

de gênero nos empregos (Buchmann, 2000). O olhar da literatura sobre as crianças que 

trabalham é predominantemente voltado para meninos e meninas pobres; isso indica que 

possíveis formas de atividade laboral de crianças e adolescentes pertencentes a um status 



sócio-econômico privilegiado são, quando não ignoradas, socialmente legitimadas pelas 

pessoas envolvidas na situação em questão. 

É na contribuição de autores estrangeiros (em grande parte, tributários da sociologia da 

infância) que produzimos alguns “saltos” de compreensão acerca de nosso tema de pesquisa. 

Qvortrup é um importante sociólogo estudioso da infância que afirma que, não apenas as 

crianças sempre trabalharam, mas também devemos entender que elas ainda o fazem – apenas 

a natureza de seu trabalho, que continua sendo obrigatório, mudou (Qvortrup, 2001); como 

afirmamos anteriormente (vide p. 20), Qvortrup chama a atenção para a utilidade econômica 

das crianças (Montandon, 2001). Nesse sentido, a afirmação anteriormente feita por nós de 

que o trabalho infantil tornou-se um problema deve ganhar sentidos ampliados, ou mesmo ser 

reformulada: algumas modalidades de trabalho passaram a ser vistas como nocivas e dignas 

de intervenção, enquanto outras permanecem invisíveis. 

Na tentativa de dar visibilidade a outras formas de trabalho infantil, Melro (2010) estudou 

crianças trabalhadoras em espetáculos artísticos em Portugal, do ponto de vista da função que 

essas possuem na indústria do entretenimento. A autora identifica fatores além da pobreza que 

levam as famílias a estimularem o ingresso de seus filhos na carreira artística desde muito 

cedo (quatro anos é uma idade em que vários meninos e meninas começam a participar de 

desfiles ou anúncios publicitários): tanto filhos quanto pais relatam sonhos de ascensão 

profissional, envolvidos pelo “estatuto ‘limpo e glamuroso’” (2010, p. 15) que o mundo 

artístico sugere, a despeito de as condições de trabalho destes jovens nem sempre serem as 

mais justas. 

Outros trabalhos de pouca visibilidade (e, consequentemente, pouca intervenção) são o de 

filhos cuidadores de pais com problemas graves ou crônicos de saúde e o de crianças que 

servem como tradutoras para seus pais – casos frequentes em países com histórico de 

migração. Em ambos os casos, relatados em artigos de origem inglesa, os autores sugerem o 

desenvolvimento de conceitualizações de infância capazes de englobar também essas 

representações que não se encaixam no que eles chamam de infância típica (Crafter e outros, 

2009; Aldridge, 2008). 

Embora nossa prioridade, nesta revisão, seja a análise da literatura brasileira sobre o assunto, 

é possível perceber, na literatura internacional mais recente, uma preocupação maior em dar 

voz às crianças – seguindo a premissa de que elas sejam atores sociais imprescindíveis na 



compreensão do trabalho infanto-juvenil. Alguns autores recomendam cautela nas análises 

mesmo de casos de pobreza e exploração, por argumentarem que as realidades em que as 

crianças e suas famílias vivem são bastante complexas para serem tratadas como retratos 

estanques, demandando pesquisas de desenho longitudinal e participativo (Morrow & 

Vennam, 2010). Um olhar menos moralizante e mais cuidadoso sobre as infâncias que nos 

interessam torna-se cada vez mais necessário; acreditamos que esta é uma das principais 

justificativas para a realização desta pesquisa. 

A literatura sobre a infância e a juventude trabalhadoras aponta, assim, para a necessidade de 

um olhar crítico acerca desta faixa etária. Um exemplo desse tipo de olhar é o trabalho de 

Corazza (2004) que, amparada pelo aporte teórico e metodológico de Michel Foucault, produz 

uma análise histórica da infantilidade, relacionando a experiência da infância com diversos 

saberes que a constituíram. A autora pergunta, por exemplo, quais são a política de infância e 

a identidade infantil enunciadas nas práticas discursivas e não discursivas em nosso momento 

atual que possam justificar o fato de a escolarização de crianças se constituir como 

salvaguarda contra o fim da infância (2004, p. 28). Em outras palavras, em que medida o 

discurso da educação fixa a identidade ideal de “criança”, tal como instaurada pela 

modernidade?  

As indagações levantadas por Corazza (2004) são importantes porque podem produzir um 

diálogo prolífico com o problema do trabalho infanto-juvenil. Um dos pontos levantados 

pelos pesquisadores é o prejuízo que o trabalho causa à vida escolar das crianças e 

adolescentes. A partir deste ponto, é necessário nos perguntarmos o que é que justifica o 

processo de escolarização como salvaguarda da infância, nas palavras da autora, e se tal 

justificativa procede para toda e qualquer infância a que se refira.  

 Com um olhar crítico e sintonizado, de certo modo, com as reflexões de Corazza, Castro 

(1998) nos lembra de que a infância é naturalizada através das práticas que a circunscrevem 

na modernidade; daí, entendemos, sem grande questionamento, que ser criança é brincar, ir à 

escola, morar com a sua família, estar livre de responsabilidades etc (1998, p. 36). É a partir 

deste entendimento que a autora dá um passo adiante nessa reflexão, ao empoderar as crianças 

e adolescentes no seguinte sentido: ela afirma ser necessário estudar os modos de subjetivação 

na infância, ou seja, estudar, do ponto de vista das crianças, o significado que elas próprias 

dão a suas experiências; primeiro, pela possibilidade de desconstruir a infância, tal como a 

percebemos; segundo, pela crença de que, enquanto atores sociais, os jovens e crianças são 



também responsáveis por operar transformações na dinâmica cultural e política de nossa 

sociedade, ressignificando essas mudanças a partir de suas próprias subjetividades (Castro, 

2001 p. 16). 

A partir das reflexões levantadas pela revisão da literatura sobre o tema, estabeleceremos as 

bases teóricas do estudo e, em seguida, descreveremos os procedimentos metodológicos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. Breve Introdução a uma Tradição de Pesquisa 

 

É possível depreender, do que se vê na literatura sobre o tema, que o modo como avaliamos o 

trabalho infanto-juvenil está, assim, estreitamente relacionado à maneira como concebemos a 

infância.  Ainda pode-se compreender, a partir dessa afirmação, que do mesmo modo que 

outros fenômenos de caráter psicológico, a vivência da infância enquanto um período especial 

do desenvolvimento humano é algo construído, em grande medida, a partir de uma série de 

práticas inscritas na cultura ao longo da história. Acreditamos, nesse sentido, que o 

desenvolvimento humano e o ambiente cultural estão intrinsecamente relacionados e que, 

portanto, a cultura é uma parte integrante do fenômeno psicológico (Chaves, 1998).  O 

conjunto de preocupações teóricas, metodológicas e empíricas da Psicologia de orientação 

sociocultural orienta o planejamento e execução dessa investigação, e torna-se necessário, 

agora, esclarecer alguns pontos centrais deste campo de estudos, em especial os que dizem 

respeito às perguntas específicas desta pesquisa. 

Um primeiro ponto a ser mencionado é a nomenclatura ou rótulo do campo de investigações. 

Quando trazemos a cultura para o centro das investigações em Psicologia, alguns termos 

surgem para apreciação: Psicologia Cultural, Sociocultural, Sócio-histórica, Histórico-cultural 

etc. Com os rótulos, surgem uma série de autores e algumas tendências em termos de 

preocupações de pesquisa, algo que já discutimos anteriormente (Lordelo, 2007). Há, 

entretanto, uma assunção teórica geral passível de se ajustar em maior ou menor grau a todos 

esses autores e preocupações, que é a seguinte: a noção de que as funções psicológicas 

superiores humanas são constituídas em seu contexto histórico e cultural. Essa afirmação está 

presente no pensamento de Lev Semenovich Vigotski, em especial na proposição de sua 

teoria histórico-cultural. Há muitos outros autores altamente significativos para o campo de 

investigações geral que estamos denominando pesquisa sociocultural, a exemplo de George 

Mead e James Baldwin (Valsiner & van der Veer, 2000); o russo Mikhail Bakhtin e toda a 

tradição do pragmatismo norte-americano; e ainda outros autores mais contemporâneos, a 



exemplo de Jerome Bruner, Michael Cole, James Wertsch e Jaan Valsiner. Resgatamos a 

asserção anterior de Vigotski por acreditarmos que é, em grande medida, a partir de suas 

contribuições que se desenvolve toda uma tradição de pesquisa psicológica que deixa de 

considerar a cultura como uma variável secundária ou mesmo um impedimento para alcançar 

uma meta de pesquisa mais ampla (Gergen, Gulerce, Lock & Misra, 1996), para reposicioná-

la no centro das investigações em Psicologia. Cole e Scribner (1991), na introdução da 

compilação de textos de Vigotski que resultou no livro A Formação Social da Mente (1991), 

afirmam que o autor certamente foi o primeiro psicólogo moderno a apontar de forma mais 

precisa os possíveis mecanismos através dos quais a cultura se torna parte de cada ser 

humano. Também afirmam algo semelhante Wertsch, Del Río e Alvarez (1998), elegendo 

Vigotski, ao lado de Wundt e outros autores, como a principal fonte e inspiração do que se 

entende por pesquisa sociocultural hoje; essa afirmação é reiterada por Cole (1996, p. 36). 

Independente das diferentes nomenclaturas existentes (sociocultural, histórico-cultural, sócio-

histórico) e da discussão acerca das distinções entre elas, podemos afirmar que Vigotski é um 

pioneiro no que se refere à importância da cultura no estudo psicológico do ser humano. 

Outro pilar da teoria vigotskiana importante para o estudo dos significados de infância e 

trabalho para crianças, ao qual nos propomos, é a noção de que esse processo de formação das 

funções psicológicas humanas é culturalmente mediado, sendo a linguagem o principal 

instrumento mediador; nas palavras do próprio Vigotski, poderíamos dizer que “a 

internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução psicológica 

tendo como base as operações com signos” (Vygotsky, 1991, p. 65). Outra afirmação bastante 

conhecida do autor e que serve como uma espécie de pressuposição em nosso estudo é a de 

que toda função psicológica na criança aparece, antes, no nível social, e depois, no nível 

individual (p. 64); isso significa que qualquer função psicológica surge da relação entre seres 

humanos. 

Finalmente, um aspecto metodológico do pensamento de Vigotski que informa esta pesquisa é 

a proposição de uma unidade de análise para exercer qualquer investigação em psicologia: em 

A Construção do Pensamento e da Linguagem (2001), ele afirma que esta unidade seria o 

significado da palavra (2001, p. 08). Em outro trabalho (1999, p. 188), Vigotski declara que a 

análise semiótica é o método mais apropriado para estudar os fenômenos psicológicos. Por 

esse motivo, trabalhamos, em nosso problema de pesquisa, com o conceito de significado – 

por acreditarmos que estudar os significados que construímos é um modo de compreender a 

realidade e a experiência humanas; em especial, Sirgado (2000) afirma que tal conceito 



corresponde ao mecanismo semiótico responsável pela conversão das relações pessoais em 

funções psicológicas do sujeito. 

Na medida em que estamos interessados em investigar os significados de infância e trabalho 

para crianças e adolescentes e de que forma tais significados, inscritos no que denominamos 

de cultura pessoal, se relacionam com a cultura coletiva, torna-se importante, assim, discutir e 

precisar o que se entende por cultura; de que forma esta se relaciona com o indivíduo e é 

responsável pelo caráter social da mente humana; e por último, de que modo os significados 

expressam dimensões da experiência humana. 

 

2.2. Cultura 

 

Desde que não só a Psicologia, como também outros campos de conhecimento científico 

como a Antropologia, a Linguística e a Sociologia passaram a se dedicar a um estudo mais 

sistematizado da cultura, assumimos como problemático o entendimento, ainda corrente no 

cotidiano, de que podemos nos referir à “cultura de determinado país ou nacionalidade”. 

Valsiner (2007) nos lembra de que, apesar de uma expressão como esta produzir alguma 

“economia cognitiva” às pessoas, a rigor, expressões como a “cultura indiana” ou a “cultura 

brasileira” nos dizem muito pouco sobre o que queremos saber. 

Chaudhary (2004) faz uma discussão interessante dos usos do termo “cultura” no âmbito da 

Psicologia Cultural. A autora coloca que os cientistas sociais têm, de modo geral, usado a 

palavra para referir-se a modos de vida das pessoas, nos quais estão incluídos “crenças, 

valores, costumes, instituições, linguagens, tecnologia, arte e outros produtos e processos de 

agenciamento
2
 humano, individuais e coletivos” (p. 34). Em sua discussão, ela afirma que o 

uso de cultura como sinônimo de atividade prática, proposição feita por Ratner (1996), 

implica em direcionar o olhar da pesquisa psicológica mais no sentido de uma conduta do que 

de um conteúdo. A sinalização feita por Chaudhary é importante porque, à medida que nos 

distanciamos da concepção de cultura como um conteúdo, aproximamo-nos desta como, mais 

                                                             
2 O termo agenciamento, aqui, refere-se à palavra inglesa agency, que pode ser traduzido por outros termos, 

como protagonismo, por exemplo. Optamos por manter uma tradução mais literal da expressão. 



do que uma conduta, um modo, ou um processo. Valsiner (2007) sistematiza três tipos de 

relações entre a pessoa e a cultura:  

- a pessoa pertence à cultura; 

- a cultura pertence à pessoa; 

- a cultura pertence à relação da pessoa com o ambiente. 

 

No primeiro tipo de relação, é possível perceber mais claramente a visão de cultura como uma 

variável – seja uma variável independente, isto é, uma variável que age sobre as outras e 

opera um efeito direto no fenômeno psicológico em questão; seja como variável contextual, 

como uma espécie de conjunto de variáveis que se torna um quadro explicativo de um grande 

número de fenômenos. Essa sistematização de variáveis é trazida por Lonner e Adamopoulos 

(1996) e tida pelos autores como prevalecente no domínio da psicologia transcultural. Já na 

segunda relação, Valsiner (2007) afirma que é como se a cultura estivesse funcionando no 

interior dos sistemas intrapsicológicos de cada pessoa, uma noção que também pode ser 

considerada uma espécie de variável psicológica.  

Entretanto, se a cultura é vista como pertencente a uma relação entre a pessoa e o ambiente, 

certamente estamos falando mais de um processo ou, nas palavras de Valsiner (2007, p. 22), 

de um “conjunto de processos”, do que de uma entidade propriamente dita. 

Aproximando-se da abordagem semiótica à cultura de Valsiner, Geertz (1978) já afirmava, no 

fim dos anos setenta, defender um conceito de cultura essencialmente semiótico, se a víamos 

como  

 um conjunto de mecanismos simbólicos para controle do comportamento, fontes de 

informação extra-somáticas, a cultura fornece um vínculo entre o que os homens são 

intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um. Tornar-se 

humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos individuais sob a direção dos padrões 

culturais, sistemas de significados criados historicamente em termos dos quais damos forma, 

ordem, objetivo e direção às nossas vidas. (p. 64) 

A definição de Geertz tem relação estreita com proposições teóricas da Psicologia Cultural. 

No rastro de uma definição processual e de natureza semiótica, Valsiner e Rosa (2007a, p. 

694) defendem que a cultura é o meio [grifo nosso] de transformação da natureza pela 

humanidade, e afirmam que a psicologia sociocultural está preocupada em estudar as ações 



humanas e experiências precisamente no sentido de que essas são culturalmente organizadas 

(2007, p. 702).  Ao invés de encararmos a cultura como sendo algo (“cultura é X”), devemos 

pensá-la como um “processo de vir a ser” (“cultura conduz a X”) (Valsiner, 2007, p. 20). 

Assim, assumimos a direção proposta por Valsiner (2007), pressupondo a noção de cultura 

como mediação semiótica e encarando-a como um conjunto de processos que organiza a 

experiência humana, tanto no âmbito interpsicológico quanto no âmbito intrapsicológico. 

Cooper e Denner (1998, p.561), em extenso artigo em que analisam as teorias psicológicas de 

acordo com suas relações com a cultura, afirmam que a complexificação da noção de cultura 

está associada ao processo contemporâneo de globalização e ao evidenciamento da 

multiculturalidade entre fronteiras e dentro das próprias nações. Impulsionados por essas 

condições, os cientistas sociais estariam, para as autoras, cada vez mais vendo a cultura como 

ao mesmo tempo estável e dinâmica, e operando em múltiplos níveis de análise. 

A diferenciação “inter X intra”, no entanto, é polêmica no âmbito da tradição da pesquisa 

sociocultural porque pode sugerir, inicialmente, uma divisão entre conteúdos internos ao 

sujeito e outros externos, aos quais ele estaria submetido. Sawyer (2003) coloca o problema 

da inseparabilidade entre o individual e o social como uma das tensões mais mal resolvidas 

entre os socioculturalistas; o autor argumenta que levar a tese desta inseparabilidade às 

últimas consequências nos impede de estudar as propriedades de indivíduos ou de pequenos 

grupos, e só os autores que mantêm um grau de separabilidade, ao menos no nível da análise, 

entre o individual e o social é que têm conseguido avançar empírica e teoricamente nos 

estudos sobre as relações entre indivíduos e seus contextos (2003, p. 299). Uma afirmação 

aparentemente simples de Geertz (2001) sugere que o que produz o problema é justamente 

pensar que precisamos estabelecer uma ponte entre o que está dentro do crânio e o que está 

fora dele – é aqui que nos flagramos pensando, então, que estes mundos estão separados. 

Deste modo, quando se fala na suposta dicotomia “inter X intra” psicológico, não é no intuito 

de estabelecer uma divisão entre diferentes esferas da experiência humana; é com o objetivo 

de tentar compreender caminhos ou mecanismos pelos quais as pessoas se desenvolvem, 

estando imersas em ambientes a partir dos quais compartilham informações e eventos, mas se 

apropriando destes de modos particulares, produzindo a singularidade que caracteriza cada 

existência humana.  



Esta tensão analítica entre social e individual, pessoal e coletivo postula uma pergunta 

importante para Valsiner (2007). Ele afirma que, numa perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano que considera fundamental a mediação semiótica, são notáveis a 

variedade de trajetórias de cursos de vida, e como as pessoas são capazes de demonstrar 

flexibilidade, momento a momento, ao se relacionarem com seus ambientes (Valsiner, 2007, 

p. 59). A pergunta do autor, nessa altura de seu argumento, é como são criadas tais 

flexibilidade e variabilidade. Acreditamos que, para falar de como a variabilidade e a 

flexibilidade ocorrem, é precisamente a relação entre o pessoal e o coletivo, ou o individual e 

o social, que deve ser explorada; uma relação regulada, também, por mecanismos semióticos. 

No âmbito das perguntas desta pesquisa, cada criança ou adolescente constrói sentidos 

pessoais acerca de infância e de trabalho – e esses significados emergem tanto a partir das 

vivências de cada pessoa, seu contexto de desenvolvimento, as atividades que desempenha 

habitualmente, as outras pessoas significativas que estão ao seu redor – quanto a partir de 

significados compartilhados mais coletivamente. 

 

2.3. Indivíduo e Sociedade: em busca da mente social 

 

Valsiner e van der Veer (2000) chamam a atenção para um ponto extremamente importante 

para o curso e os propósitos desta investigação. Eles dizem que tem se tornado quase um lugar 

comum considerar as funções psicológicas humanas como sociais em sua natureza; basta 

citarmos um “de acordo com Vigotski”, ou George Mead, ou outro autor importante, para que 

não precisemos dar maiores explicações sobre o que queremos, de fato, dizer quando 

defendemos o caráter social de nossas funções psíquicas ou afirmamos que a mente é 

socialmente constituída. No âmbito de uma pesquisa de doutorado, torna-se necessário 

superar proposições que possam soar como afirmações de fé ou argumentos de autoridade, e 

passar a colocar tais declarações à prova, isto é: devemos nos perguntar, ao modo de Valsiner 

e van der Veer (2000), como a mente pode ser social? No contexto da abordagem teórica 

assumida neste trabalho, os objetivos da pesquisa são um modo de tentar responder a esta 

pergunta.  

Deste modo, propomos o encontro de uma abordagem teórica sociocultural, a qual assume 

que os fenômenos psicológicos humanos são fundados através da cultura, com uma pergunta 



que, para Marková (2000), é focal para a psicologia social: de que modo as pessoas criam, 

mantêm e transformam conhecimento que pertence tanto à cognição individual quanto ao 

conhecimento sociocultural? Acreditamos que é possível responder a essa pergunta 

defendendo a constituição social das funções psíquicas – resta, a partir daí, esclarecer essa 

afirmação, como dissemos no parágrafo anterior. 

Rey (2003, p. 189) afirma que Vigotski, que consideramos aqui uma das matrizes da 

psicologia socioculturalmente orientada, não se dedicou tanto à produção de uma psicologia 

social; mas suas contribuições teóricas produzidas sobre a natureza dos processos psíquicos 

teriam criado condições para uma psicologia social capaz de superar a dicotomia do social e 

do individual. É neste sentido que propomos o entrecruzamento entre perspectivas da 

psicologia cultural e social; a rigor, para Valsiner (2007, p. 29), este não seria um encontro 

necessário, visto que a psicologia cultural é a parte da ciência psicológica orientada para a 

descoberta de princípios fundamentais básicos, sendo assim, parte da psicologia geral.  Se 

levarmos em conta essa consideração do autor, não haveria necessidade de falar em 

cruzamento de teorias, a não ser por um detalhe que ele próprio e Rosa (2007, p. 05) 

lembram: a psicologia sociocultural não apenas estuda transversalmente fenômenos 

psicológicos de diversos campos subdisciplinares, mas é também um modo de adentrar novos 

modos de fazer a própria pesquisa psicológica. Acreditamos que é deste novo repertório 

epistemológico e metodológico trazido pela tradição sociocultural que a pergunta sobre a 

relação entre o individual e o social, fundante para a psicologia social, pode se beneficiar.  

Em consonância com a ideia de que a pesquisa sociocultural é fruto de uma integração 

interdisciplinar de campos como a Psicologia, a Antropologia, a História e a Linguística 

(Wertsch, 1995; Valsiner & Rosa, 2007a), é no campo da Sociologia que acreditamos estar 

uma das contribuições mais interessantes à dissolução do problema da relação entre o 

individual e o social; mais especificamente, no trabalho de Norbert Elias (1994). 

O esforço teórico de Elias (1994) está, em grande medida, na lembrança de que a antítese 

entre indivíduo e sociedade, ou entre um “eu interior” e o mundo externo, não é algo que 

devemos aceitar como natural, mas sim como produto de um processo sócio-histórico, que 

culmina com o processo civilizador típico de sociedades complexas. O autor argumenta que, 

neste mundo exterior, o qual pensamos ser oposto ao mundo psíquico interior, os eventos da 

natureza já não têm o mesmo papel que possuíam nos séculos XVII e XVIII, séculos 

caracterizados por forte oposição entre o indivíduo e a natureza. 



 À medida que os processos naturais tornam-se mais fáceis de controlar, parece que nossa 

relativa falta de controle sobre as relações entre as pessoas e, em particular, entre os grupos, bem 

como os insuperáveis obstáculos erguidos contra as inclinações pessoais pelas exigências 

sociais, se torna muito mais perceptível. (1994, p. 106)  

Para o autor, é desse modo que se perpetua a compreensão de que o indivíduo está isolado do 

“mundo lá fora”. Aliado a isso, está o forte processo de civilização e individualização por que 

passamos nas sociedades complexas; não deve ser por acaso que adquirimos o hábito de 

referirmo-nos a nós, humanos, como indivíduos e não pessoas. Em nossas sociedades, 

altamente urbanizadas, industrializadas e povoadas, os seres humanos, explica Elias, têm 

muito mais oportunidade de tentar realizar seus projetos pessoais, os quais implicam num 

amplo espectro de escolhas e decisões, e sentem-se orgulhosos de fazerem isto de forma 

independente e autocontrolada. A grande quantidade de oportunidades e de metas individuais 

diferentes leva a sociedade, desse modo, a um alto grau de individualização. 

Assim, a separação real entre indivíduo e sociedade só é possível, para Elias (1994), em nível 

puramente linguístico. Para que deixemos de pensar na questão em termos de opostos 

diametrais, ele sugere que pensemos com o auxílio da relação entre as partes e o todo. Para 

compreender as partes e o todo, devemos “desistir de pensar em termos de substâncias 

isoladas únicas e começar a pensar em termos de relações e funções. E nosso pensamento só 

fica plenamente instrumentado para compreender nossa experiência social depois de fazermos 

essa troca” (1994, p. 25). Elias segue esse argumento defendendo o caráter funcional do que 

chamamos “psique”, fazendo, desse modo, uma contribuição importante, tanto no âmbito da 

psicologia social propriamente dita, quanto no da pesquisa sociocultural. 

Um das proposições conceituais que acreditamos serem prolíficas no estudo da natureza 

social das funções psíquicas e da indissociabilidade entre indivíduo e sociedade são as noções 

de cultura pessoal e cultura coletiva (Valsiner, 2007, Lawrence & Valsiner, 2003). Valsiner 

(2007, p. 60) refere-se à cultura pessoal como significados pessoais subjetivamente 

construídos, ou ainda como uma versão pessoal ativa de qualquer fenômeno cultural 

(Lawrence & Valsiner, 2003, p. 730). Já a cultura coletiva seria um campo vivo de 

significados, sentimentos e ações sugeridos, com os quais a pessoa interage ao longo da vida 

(Lawrence & Valsiner, 2003, p. 726). É possível traçar um paralelo entre esses conceitos e a 

definição de Representação Social, em particular a abordagem que organiza a existência de 

um núcleo central (significados mais compartilhados) e elementos periféricos, com sentidos 

mais variáveis. Outra aproximação conceitual é a distinção entre práticas culturais e visões de 



mundo (cultural practices e cultural worldviews, no original em inglês) feita por Matsumoto 

(2006); embora o autor afirme que as visões de mundo possuem um maior grau de 

compartilhamento do que as práticas culturais (o que aproxima seus conceitos das noções de 

cultura pessoal e coletiva), ele sugere, na sua divisão, um contraste entre o fazer (as práticas) e 

o falar e pensar (as visões de mundo) com o qual não lidaremos nesta pesquisa. 

Se, como já foi dito, entendemos a cultura pessoal como uma versão pessoalmente construída 

de qualquer fenômeno cultural, acreditamos que isso, em termos de análise empírica, pode se 

traduzir em núcleos de significados elaborados a partir de cada pessoa em específico. Já a 

cultura coletiva, a nosso ver, é um conceito que demanda uma tradução empírica mais 

complexa, devido às características que apresenta: ao passo em que é considerada por 

Valsiner uma entidade relativamente estável de origem coletiva (Valsiner, 2007a, p. 63), ela 

também é instável e heterogênea; tal heterogeneidade origina-se da “natureza episódica” 

(Valsiner, 2007a, p. 63) em que ocorre essa construção social; pode-se dizer, assim, que a 

cultura coletiva é uma bricolage interpessoal de externalizações feitas por um grupo variado 

de pessoas (idem).  

Estamos diante de distinções conceituais complexas e que, por seu caráter eminentemente 

teórico, dão a possibilidade de que o próprio pesquisador proponha uma forma de utilização 

de tais ideias na etapa empírica da pesquisa. Deste modo, na etapa de análise dos dados 

propriamente dita, explicaremos o modo pelo qual escolhemos representar essas noções e a 

relação entre elas. 

Aqui relembramos, ainda, o esforço que deve ser feito em tratar esses conceitos, 

analiticamente, como separados, mas interconectados (Chaudhary, 2004). Valsiner (2007a) 

chega a tratar essa distinção conceitual como um dispositivo heurístico, cuja função é nos 

lembrar de que cada pessoa está ligada ao mundo cultural cheio de significados, através de um 

processo constante de externalização e internalização. Assim, o que torna estes conceitos 

apropriados para o estudo dos significados em que este projeto de pesquisa se interessa não é 

exatamente o que cada um deles delimita, mas a relação existente entre eles.  Valsiner (2007) 

afirma que não há isomorfismo entre as culturas coletiva e pessoal, e isto torna cada indivíduo 

uma pessoa única, ainda que apoiado sobre o mesmo background geral da cultura coletiva. 

Esta falta de correspondência entre as esferas simbólicas pessoal e coletiva é garantida 

justamente pelo processo de internalização das funções psicológicas, o qual envolve uma 



espécie de apropriação de material simbólico disponível socialmente e a transformação 

pessoal deste material.  

Sobre este processo semiótico de internalização, falaremos mais detidamente na próxima 

seção. O que se evidencia, aqui, é que falar da relação entre cultura pessoal e coletiva e de 

como os significados nelas inscritos se relacionam é, a nosso ver, um modo de tentar 

compreender a questão anteriormente colocada por Marková (2000): como as pessoas 

constroem e dão sentido a suas experiências a partir de conhecimentos que são tanto da 

cognição individual quanto do mundo social. Compreender este processo é, ainda, procurar 

dar conta da asserção teórica que postula a origem social dos processos psíquicos (Valsiner & 

van der Veer, 2000) – a natureza social da mente, por assim dizer.  

 

2.4. Significados como unidades de análise 

 

Interessa-nos saber como cada criança ou adolescente dá sentido a sua experiência subjetiva 

de infância (e adolescência, quando for o caso) e também suas experiências de trabalho, 

quando houver. Assim, trabalharemos, em nosso problema de pesquisa, com o conceito de 

significado – por acreditarmos que é através dos significados que o homem se relaciona com 

o mundo (Mesquita, 2005); Sirgado (2000) afirma, como dissemos anteriormente, que é 

justamente tal mecanismo semiótico o responsável pela conversão das relações pessoais em 

funções psicológicas do sujeito.  

O termo conversão, utilizado por Sirgado (2000), aparece, nos escritos de Vigotski, também 

como o conhecido conceito de internalização (embora ele fale várias vezes em conversão). 

Mais especificamente, o autor russo afirma, como já dito no início do capítulo, que “a 

internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução psicológica 

tendo como base as operações com signos” (Vygotsky, 1991, p. 65). Pino Sirgado nos lembra 

que, ao invés de supor que o desenvolvimento se orienta na direção da socialização, a 

psicologia histórico-cultural postula o contrário; que o desenvolvimento consiste em converter 

as relações sociais em funções psíquicas. Nesse sentido, o significado da palavra torna 

possível a investigação dessas funções; em verdade, este processo de internalização (ou 

conversão) de atividades socialmente enraizadas e desenvolvidas historicamente é justamente 



o que constitui o aspecto característico da psicologia humana (Vygotsky, 1991, p. 65). A 

proposição da noção de internalização é mais um indicativo de porque é possível falarmos 

numa “mente social”, ainda que seja um termo polêmico e bastante discutido na psicologia de 

orientação sociocultural (Toomela, 1996; Rogoff, 1998). 

Tradicionalmente, a Semiótica é o campo geral de estudos que se dedica ao conceito de 

significado – e ainda a outros conceitos relacionados, como signo, sentido, significante etc. 

Para cada um destes conceitos, há toda uma corrente teórica com diferentes estudiosos 

afiliados, oriundos, em especial da Filosofia e da Linguística. Embora as teorizações sobre 

semiótica existam em grande quantidade e formas, mais uma vez focaremos nas contribuições 

ao estudo dos significados presentes na pesquisa sociocultural.  De acordo com Pino (2005), 

diferentemente de outros pesquisadores os quais, de modo geral, ligam o estudo da semiótica 

a razões linguísticas ou cognitivas, um autor como Vigotski se interessa por ela “por uma 

espécie de necessidade de encontrar uma explicação para a natureza social e cultural das 

funções mentais superiores” (p. 134).  

Originalmente, a defesa do significado da palavra como unidade de análise central da 

Psicologia foi feita por Vigotski em A Construção do Pensamento e da Linguagem (2001), 

obra em que ele teoriza sobre a formação de conceitos, o significado da palavra e o sentido, 

entre outros. Por conta dessas distinções, alguns autores preferem focalizar suas próprias 

discussões na noção de sentido (Rey, 2003; Barros e outros, 2009; Namura, 2004) pois, 

conforme o comentário de Góes e Cruz (2006), Vigotski estaria renovando a teoria histórico-

cultural, ao atribuir ao sentido um lócus teórico central. Essas mesmas autoras lembram, 

entretanto, que o texto de Vigotski deixa dúvidas, em certas passagens, quanto ao estatuto das 

noções respectivas de significado e sentido – o quanto se sobrepõem ou se uma se subordina à 

outra e de que modo.  

Uma importante referência contemporânea de inspiração também vigotskiana para a 

proposição de um modo de analisar fenômenos do ponto de vista da Psicologia Cultural é o 

autor Jerome Bruner. Na discussão do que é uma unidade de análise apropriada para estudar 

os fenômenos psicológicos humanos, Bruner avança a partir do que Vigotski delimitava como 

significado da palavra para uma formulação mais ampla da importância dos significados. A 

construção de significados é um dos eixos mais importantes de sua pesquisa (Correia, 2003); 

ele afirma que os significados, embora estejam “na mente” de alguma forma, possuem suas 

origens e sua relevância na cultura em que são criados (Bruner, 2001, p. 16). Bruner coloca a 



expressão individual da cultura como sendo parte da produção de significados, ou da 

atribuição destes a coisas em diferentes contextos em ocasiões particulares; produzir 

significado “envolve situar encontros com o mundo em seus contextos culturais a fim de saber 

‘do que eles tratam’  (2001, p. 16). Outra afirmação fundamental de Bruner é a defesa de que 

uma psicologia culturalmente sensível deve-se preocupar não apenas com o que as pessoas 

fazem, mas com o que elas dizem que fazem; no que elas dizem que os outros fizeram e 

porquê; acima de tudo, “em como as pessoas dizem que seus mundos são” (Bruner, 1997, p. 

25).  

A afirmação de Bruner procura desviar, a nosso ver, a atenção de uma possível (e antiga) 

dicotomia entre dizer e fazer; e concentrar no dizer enquanto um processo de expressão 

subjetiva e de relação com o mundo. É através de significados, como explica Sirgado (1990), 

que reconstruímos o real numa dimensão simbólica – isto possibilita a “criação de um 

universo cultural, e a construção de sistemas lógicos de pensamento que tornam possível a 

elaboração de sistemas explicativos da realidade” (Sirgado, 1990, p. 66). Sirgado também 

afirma que a noção de mediação semiótica contribui para a dissolução de dicotomias como 

corpo X mente, natureza X cultura, indivíduo X sociedade – esta de especial interesse para 

nosso estudo; e acrescentamos a que citamos no início do parágrafo: fazer X dizer. 

Contra os que acreditam que o significado é uma categoria de análise muito vaga para ser 

utilizada na psicologia, Bruner afirma que tal argumento é típico dos teóricos que seguem 

uma lógica formalista que não faz mais sentido na ciência contemporânea. Desde que sejamos 

capazes de especificar a estrutura e a coerência dos contextos em que os significados 

específicos são criados e transmitidos, seremos também capazes de interpretar tais 

significados (1997, p. 60). Poderíamos assim, a partir dessas contribuições, definir os 

significados como expressões do mecanismo de reconstrução da realidade ao nosso redor; é 

através desse processo de reconstrução que  constituímos as funções psicológicas que nos 

diferenciam de outras espécies. 

No âmbito deste projeto, assim, torna-se importante investigar a experiência subjetiva de cada 

criança e ou adolescente, tanto com relação ao trabalho, quanto com relação à própria 

condição infanto-juvenil. O discurso que avalia o trabalho infanto-juvenil como prejudicial à 

saúde e ao desenvolvimento dos jovens é bastante difundido em nossa sociedade, a ponto de, 

no momento de realizarmos algumas entrevistas-piloto com crianças residentes na zona rural, 

ter sido necessário reiterar às famílias que não procurávamos “denunciar” nenhuma situação 



de exploração da mão-de-obra infantil, e que o objetivo da investigação era muito mais 

compreender uma realidade e uma experiência do que agir para “consertá-la”. Martinez 

(2000) nos lembra de que contexto algum de desenvolvimento, por mais importante ou 

adequado que aparente ser, é uma garantia segura em termos de recursos subjetivos 

desejáveis. Seu impacto é bastante diferenciado com relação a cada sujeito concreto; quando 

resgatamos este sujeito, acreditamos que formas diversas de significar o trabalho emergirão. 

Investigar, também, crianças que não se consideram trabalhadoras pode auxiliar, através de 

um provável contraste, enxergar a multiplicidade de significados e como estes se relacionam 

diretamente com o contexto em que são construídos – sendo esta conexão com o contexto 

uma forte preocupação da psicologia sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÉTODO 

 

Todo processo de investigação científica requer que o pesquisador tome decisões 

metodológicas sobre qual a melhor forma de responder a sua pergunta de pesquisa; é 

relativamente frequente em pesquisa social a afirmação de que cada problema de pesquisa 

“possui” um método a ele mais apropriado. O caso desta pesquisa pretende responder a um 

tipo de pergunta que se encaixa, de acordo com a classificação de diferentes tipos de pesquisa 

do metodólogo Bulmer trazida por Minayo (1978, apud Minayo, 1998, p. 26), no que se pode 

chamar de pesquisa estratégica: embora não preveja soluções práticas, esse tipo de pesquisa se 

baseia em teorias das Ciências Sociais, e se orienta para problemas surgidos na sociedade, 

procurando lançar alguma luz sobre eles. A existência de crianças e adolescentes que 

trabalham é um típico problema social cujas raízes e formas de solução não se encontram 

simplesmente disponíveis – justamente por ser um fenômeno complexo, sobre o qual atuam 

muitos fatores.  

Entretanto, um dos objetivos “transversais” desta investigação é refletir sobre o próprio 

processo de construção do método e da teoria na pesquisa, especialmente a partir de 

contribuições da psicologia sociocultural. Branco e Valsiner (1997) definem a metodologia 

como um processo que liga conceitualmente estruturas teóricas e suas pressuposições, 

fenômenos e métodos; já Crawford e Valsiner (2002) lembram que esta é um ciclo que une 

todos os lados da pesquisa. A razão principal pela qual propomos a estrutura teórica do 

capítulo anterior, tentando articular diversos autores de orientações distintas em muitos 

sentidos, é por prezarmos a tentativa de produzir alguma espécie de inovação teórica a partir 

da pesquisa que realizamos. Valsiner e Rosa (2007b, p. 26) chamam a atenção para o papel da 

construção da teoria em psicologia; o alerta dos autores é o de que procuremos evitar utilizar 

as teorias como “marcadores de identidade”, simplesmente no intuito de “contribuir com a 

literatura” ou de seguir uma tradição; e pensarmos nas teorias como ferramentas para produzir 

olhares novos sobre fenômenos que queremos compreender. Esta noção está relacionada ao 

ciclo metodológico proposto por Branco e Valsiner (1997) em que as peças e etapas da 

pesquisa devem estar integradas; é importante também a ideia de que a investigação empírica 

é central para a construção teórica, mas sempre, como dizem Valsiner e Rosa (2007b), nos 

locais estritamente limitados de criação do conhecimento. No caso deste projeto, os 

pressupostos teóricos que embasam as noções de cultura pessoal e cultura coletiva são 



utilizados, justamente, como ferramentas, no sentido de que é a partir das reflexões que eles 

geram que é possível construir o modelo de análise empírica das informações produzidas no 

estudo. Não existem disponíveis, na literatura, representações empíricas acabadas destes 

conceitos, e essa construção é uma tarefa nossa. 

Ainda do ponto de vista da psicologia cultural, é problemática a noção de “coleta de dados”. 

Se o que está em jogo não é exatamente a realidade tal como ela é, mas sim tal como ela está 

representada (Valsiner, 2000), devemos ainda, pensar não na coleta, mas na produção de 

dados, nas palavras de Rey (2002); ou em construção de métodos para derivação dos dados 

(Crawford & Valsiner, 2002). A partir desta reflexão, explicitamos aqui o caminho percorrido 

até o momento da elaboração deste projeto, tal como ele se apresenta hoje.  

Inicialmente, este projeto era voltado para crianças e adolescentes trabalhadores no contexto 

da zona rural. Sendo uma realidade menos explorada e amparada pelas políticas públicas, 

acreditávamos que seria um recorte legítimo e justificado para a pesquisa de doutorado. 

Durante o ano que passou, fizemos um contato com escolas numa região rural próxima à 

cidade de Salvador, com o intuito de nos familiarizarmos com os informantes e de algum 

modo testar a qualidade das perguntas. Assim, fizemos entrevistas com toda uma família – o 

pai, a mãe e dois filhos, de 12 e 13 anos. Uma entrevista foi feita com os pais, na presença dos 

meninos, e num segundo momento, entrevistas semiestruturadas foram feitas com as crianças 

em separado.  

A experiência em campo produziu reflexões que nos levaram a modificar o escopo do estudo, 

e reproduzimos aqui trechos do diário de campo que temos mantido desde o início da feitura 

do projeto e que mostra e tenta justificar esta mudança: 

 

01 de setembro 

Lendo Valsiner e Crawford [Phenomenon, methodology and interpretation in the study of 

meaning: American women constructing themselves as mothers and career workers], tenho a 

impressão de que fiz um percurso de raciocínio e levantamento de problemas muito legítimo 

para a construção de meu projeto. Modesta, eu? Pode ser mecanismo de defesa também 

(risos). Mas é que fiquei com a pulga atrás da orelha, pensando nas crianças da zona rural, 

suas noções de infância e de trabalho, e de como isso podia ser diferente num nível sócio-

econômico elevado. Pensando nisso e querendo incluir esses questionamentos no projeto, o 

maior receio era ficar um “Frankenstein”, um projeto que começou com uma pergunta, que 



foi se transformando em outra, exigindo ajustes, e no fim de tudo eu não conseguir deixá-lo 

integrado e fazendo sentido como um todo, já que ainda não tinha clareza da metodologia, 

nem de se podia manter a revisão de literatura como estava etc. Mas Crawford e Valsiner 

afirmam justamente que a construção do método será guiada 1) pela descrição da natureza do 

fenômeno e 2) pelo framework teórico que informa a compreensão do pesquisador e seu 

interesse pelo fenômeno.  Eles falam na construção de métodos para a derivação de dados, 

assumindo que estes não são apenas coletados.  

 

02 de setembro 

Perguntas de pesquisa: de junho pra cá, à medida inclusive que me aproximava da 

qualificação, fui elaborando perguntas de pesquisa ligeiramente diferentes, e é por isso que fui 

ficando com tantas dúvidas de projeto, literatura e metodologia. Antes, a idéia era 

simplesmente (simplesmente?) explorar significados de trabalho pra crianças trabalhadoras da 

zona rural. Primeiro, que achei que mais interessante seria ver o significado da infância – e 

como rotinas de atividades e ocupações voluntárias, obrigatórias, formativas ou não se 

encaixam na subjetivação do ser criança. Em tempo: essa re-configuração surgiu justamente 

de um piloto realizado na zona rural. O contato com um adolescente, em seus 13 anos, me fez 

pensar que no fim da contas trabalhar é necessário, acima de tudo. Também um vídeo sobre 

infâncias a que assisti na aula de Infância e Realidade Brasileira me fez pensar nas rotinas 

também árduas que crianças de classe média, apesar de não serem crianças trabalhadoras, têm 

que enfrentar. É justo dizer que uma infância está sendo mais “assaltada” que a outra, e é 

possível saber qual? Pode uma criança trabalhadora sentir-se “mais” criança que uma que não 

trabalha? São inquietações que vêm me acompanhando desde o ano passado, e que estão 

fundamentando a construção deste novo projeto – fundamentando e bagunçando, porque está 

difícil construí-lo.  

 

A partir da experiência de campo, então, decidimos entrar em contato com crianças de 

diferentes contextos, que trabalhem e que não trabalhem, e investigar suas experiências 

subjetivas de infância e trabalho. Crawford e Valsiner (2002) afirmam que é apenas após o 

fenômeno e a teoria estarem integrados na cabeça do pesquisador que a questão da construção 

do método emerge, de fato. O redimensionamento do objeto e do problema de pesquisa, 

traduzido em especial pela diversificação do perfil dos participantes do estudo, é um modo de 

ilustrar o ciclo metodológico de que os supracitados autores falam. 

Deste modo, pretendemos trabalhar com o delineamento que manuais de metodologia 

científica (Gil, 1999) têm chamado de estudos de campo e, mais especificamente, estudos de 

caso.  



No estudo de caso, dedicamo-nos de forma aprofundada a um ou poucos objetos em seus 

contextos de realidade. Para Yin (2004, p. 33), mais do que um método ou uma técnica, o EC 

se configura como uma estratégia de pesquisa, a qual compreende um método que abrange 

tudo: desde o planejamento da pesquisa, passando pela “coleta” [aspas nossas] e pela análise 

de dados.   

 

3.1. Participantes 

 

Planejamos fazer a análise dos casos de 10 (dez) meninos e meninas. Procuramos 

participantes entre os oito e os quatorze anos de idade, incluindo, na amostra, crianças e 

adolescentes. Pela nossa experiência anterior em projeto sobre trabalho infantil na iniciação 

científica, concluímos que o contato com crianças mais novas do que o planejado exige outro 

tipo de abordagem e também o uso de outras técnicas que não a entrevista, e é por este motivo 

que fixamos a idade mínima em oito anos. A inclusão de adolescentes se dá pelo fato de que, 

somente a partir dos quatorze anos, o trabalho do jovem é permitido sob condições especiais; 

isso significa que, entre crianças e adolescentes até os quatorze anos, estamos lidando com 

uma faixa etária na qual o trabalho prevalece como algo proibido – a não ser na especial 

condição de aprendiz, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990). 

Além disso, é importante ter como participantes tanto meninos quanto meninas. O objetivo de 

variar tanto idade quanto gênero dos participantes é o de permitir, na análise, o aparecimento 

de singularidades de cada pessoa e realidade com que entramos em contato. A procura foi por 

participantes tanto da zona rural quanto da zona urbana, que se configuram como contextos 

razoavelmente diferenciados de vida; e também crianças que frequentam tanto escolas 

públicas quanto particulares, o que implica, de modo geral, em níveis sócio-econômicos 

distintos. O critério principal para perfazer o conjunto de 10 (dez) informantes principais foi a 

diversidade – tendo em vista que, para dar conta dessa diversidade, é necessário o contato 

com crianças ou adolescentes que trabalhem, em primeiro lugar. O contato com a zona rural e 

com crianças e adolescentes trabalhadores residentes foi iniciado a partir de um contato de 

uma psicóloga colega da pós-graduação que participava de um projeto de pesquisa numa 

localidade fora de Salvador, e também através de parentes residentes na zona rural de outro 



município. O contato com jovens da zona urbana foi feito através de pessoas conhecidas 

nossas e de uma coordenadora pedagógica de uma escola particular em nossa cidade.  

 O número reduzido de pessoas se deveu justamente à dedicação dispensada a elas; além das 

crianças e adolescentes, foi feita também uma entrevista com seus pais ou principais 

cuidadores, já que partimos do pressuposto de que estes são figuras importantíssimas no 

desenvolvimento humano e na construção de significados, tanto no plano inter quanto 

intrasubjetivo das crianças. Do mesmo modo que as crianças ou adolescentes, seus pais ou 

principais responsáveis foram orientados tanto a concordar (ou não, naturalmente) em 

participar do estudo quanto a autorizar a participação dos filhos, assinando um termo de 

consentimento que assegurasse sua privacidade e respeitasse os limites e cuidados éticos de 

qualquer pesquisa com seres humanos, em especial no âmbito da Psicologia. Os termos de 

consentimento encontram-se anexados no fim da tese (Anexos A e B). 

Diante do objetivo de entrar em contato com dez crianças, chegamos a um total de 16 

(dezesseis) entrevistas completas (a criança e sua mãe, pai ou cuidador principal), e ainda 

duas entrevistas que por estarem incompletas, foram excluídas já no início da análise. A 

entrevista considerada incompleta refere-se, na verdade, a casos incompletos: uma menina 

entrevistada a cujos pais não foi possível ter acesso e uma outra garota que desistiu depois de 

concordar em participar. Este é o panorama geral de entrevistas completas ou casos, por 

ordem de participação no estudo: 

 

TABELA 1 – Panorama geral de participantes 

N° CRIANÇA IDADE SEXO LOCAL ESTUDO TRABALHO 

01 Bruno 12 Masculino Z. Rural Escola 

Pública 

Sim 

02 Carlos 13 Masculino Z. Rural Escola 

Pública 

Sim 

Sim 

03 Luísa 11 Feminino Z. Rural Escola 

Pública 

04 Isabela 10 Feminino Z. Urbana Escola Não 



Particular 

05 Claudio B. 11 Masculino Z. Urbana Escola 

Particular 

 Não 

06 Claudio S. 11 Masculino Z. Urbana Escola 

Particular 

 Não 

07 Carina 11 Feminino  Z. Rural Escola 

Pública 

Sim 

08 Robson 09 Masculino Z. Rural Escola 

Pública 

Sim 

09 Nelson 11 Masculino Z. Rural Escola 

Pública 

Sim 

10 Jaime 11 Masculino Z. Urbana Escola 

Particular 

Não 

11 Alex 10 Masculino Z. Urbana Escola 

Pública 

Sim 

12 Ramon 06 Masculino Z. Urbana Escola 

Pública 

Sim 

13 Caio Vitor 12 Masculino Z. Urbana Escola 

Pública 

Sim 

14 César 12 (quase 

13) 

Masculino Z. Urbana Escola 

Pública 

Sim 

15 Janaína 12 Feminino Z. Urbana Escola 

Particular 

Não 

16  Gustavo 09 Masculino Z. Urbana Escola 

Particular 

Não 

 

O objetivo dessa etapa da pesquisa foi perfazer uma quantidade maior de entrevistas do que o 

planejado, de modo a ser possível selecionar, do total, as entrevistas com maior riqueza de 

informações e que possuíssem, em conjunto, uma diversidade dos perfis dos participantes. Há 



descompasso entre o número de meninas selecionadas (três) em relação ao de meninos (sete); 

também, entre as crianças trabalhadoras, apenas uma reside na zona urbana; e todas as 

crianças não trabalhadoras moram na zona urbana. Entretanto, o principal critério de 

diferenciação dos participantes foi “trabalhador/não trabalhador”, pois o estudo está 

particularmente interessado na interface trabalho/infância. Sendo assim, o conjunto de 

crianças selecionadas para a pesquisa é feito de cinco que se declaram trabalhadoras e cinco 

que não o são – que não se consideram, pelo menos. 

Partimos, como já dissemos anteriormente, da noção de construção de métodos para a 

derivação de dados, tal como sugerido por Crawford e Valsiner (2002). Interessa-nos, em 

grande medida, a diversidade de significados inscritos na cultura pessoal de cada criança; o 

investimento no que Koffes (2004, p. 49) chama de “acento sobre a diferença” é justificado 

porque buscamos não exatamente uma comparação sistematizada, mas o estabelecimento de 

contrapontos. Ainda para Koffes (2004), uma perspectiva como esta é concebida como uma 

“procura de sentidos das alteridades” (2004, p. 48). Aliado a isso, a seleção de dados para 

análise, sendo uma escolha consciente do pesquisador, é um indício de sua posicionalidade
3
 

(Crawford & Valsiner, 2002), e também tem raízes no resgate de Pierre Bourdieu
4
 feito por 

Minayo (1998), quanto ao que a autora denomina “ilusão da transparência”. Essa ilusão 

acomete o observador que confia que o “real” se mostra a ele de modo a dispensar qualquer 

espécie de tratamento; o perigo de acreditar numa espécie de “compreensão espontânea” 

(Minayo, 1998, p. 197) é ainda maior quando o pesquisador tem mais familiaridade com o seu 

objeto de estudo.  

Dito isso, estes são os participantes de nosso estudo: 

 

 

 

 

                                                             
3 A noção de posicionalidade (positionality) trazida por Crawford e Valsiner (2002, pp. 66, 97) é considerada um 

aspecto importante da subjetividade do pesquisador; e é dividida, para fins didáticos, em três tipos: 

posicionalidade sociocultural, que se refere à posição do investigador no espaço social  e em sistemas de 

significados culturais; a posicionalidade de método, que diz respeito a sua posição privilegiada nas operações 

metodológicas que ocorrem na pesquisa; e posicionalidade de construção de dados, que faz referência a uma 

certa proeminência da voz do pesquisador nessa etapa de construção. 
4 No livro de Minayo, não há referência a uma obra em especial de Bourdieu. 



 

 

Tabela 02. Relação dos participantes selecionados 

CRIANÇAS  TRABALHADORAS CRIANÇAS NÃO TRABALHADORAS 

Caso 01 

Caso 02 

Caso 03 

Caso 04 

Caso 05 

CARLOS 

NELSON 

CARINA 

CAIO VITOR 

ROBSON 

 

Caso 06 

Caso 07 

Caso 08 

Caso 09 

Caso 10 

ISABELA 

CLAUDIO B. 

CLAUDIO S. 

JANAÍNA 

GUSTAVO 

 

 

Dos dez casos escolhidos, o primeiro entrevistado foi o único adolescente propriamente dito 

entre todos. Nesse caso específico, as perguntas sobre infância foram ampliadas de modo a 

discutir a faixa etária que ele próprio considera que esteja – a adolescência, no caso. De todo 

modo, no decorrer da análise, para fins de simplificação, nos referiremos ao conjunto de 

participantes como “crianças”; como já dito anteriormente, a inclusão de adolescentes na 

escolha dos entrevistados obedecia ao critério de estes terem até quatorze anos – por ser este o 

limite de idade até quando o trabalho não é permitido.  

 

3.2. Instrumentos e/ou técnicas para produção dos dados 

 

Para abordar intensivamente os significados construídos pelas crianças através do estudo de 

casos, previmos um principal instrumento para investigar nosso problema: a entrevista 

semiestruturada. A entrevista pressupõe a coleta de informações através do contato face-a-

face entre informante e pesquisador (Seidl de Moura & Ferreira, 2005). Para Minayo (1998), 



por menos que estruturemos a situação de entrevista, sempre partimos para o contato com os 

sujeitos com um mínimo roteiro que guie as questões do pesquisador – mesmo que 

informações não previstas possam aflorar durante o processo. As entrevistas foram feitas com 

as crianças, procurando investigar suas rotinas e sua relação com o trabalho e com a escola. 

Foram realizadas, num formato menos estruturado, entrevistas com os pais ou cuidadores 

responsáveis pelos jovens. Essas entrevistas procuraram explorar o que os pais pensam sobre 

o trabalho de crianças, a importância da escola; e ainda suas possíveis memórias de infância e 

trabalho. 

Neste projeto de pesquisa, as entrevistas são um instrumento fundamental, quando partimos 

de uma constatação importante feita com o auxílio da revisão de literatura: nos estudos sobre 

trabalho infantil, pouca voz tem sido dada às crianças e adolescentes que trabalham. A 

realização de entrevistas foi uma tentativa de contornar essa lacuna empírica, articulando 

informações dadas pelas próprias crianças, com depoimentos de seus pais ou outros 

cuidadores. 

Uma particularidade no uso das entrevistas na investigação é que estamos lidando com 

crianças, as quais podem ser consideradas, de acordo com a sociologia da infância, um grupo 

social específico e detentor de todo um conjunto de práticas e representações específicas e 

características que lhes conferem identidades particulares (Saramago, 2001).  

Christensen e James (2008) afirmam que as crianças não demandam, na condição de 

participantes, métodos necessariamente [grifo das autoras] diferentes em pesquisa. Ao passo 

em que há, certamente, algumas técnicas mais apropriadas para trabalharmos com elas, esta é 

uma decisão que envolve ainda outras variáveis, como o contexto em que a pesquisa se realiza 

ou a natureza da pergunta que é feita no estudo. Argumentar contra a necessidade de qualquer 

técnica imperativa na pesquisa com crianças é um modo, para as autoras (Christensen & 

James, 2008, p. 2), de desconstruir a visão essencialista com que o estudo das infâncias tem 

sido abordado. Na opinião de Saramago (2001), é necessário adaptar estratégias 

metodológicas clássicas, dotando-as de um caráter qualitativo que faça referência a “níveis de 

decifração interpretativa” (p. 13); nesse sentido, a autora propõe, como técnica intensiva de 

“coleta” de dados empíricos, o que ela denomina de entrevistas-conversa. 

Momentos de interação por excelência, as entrevistas-conversa são orientadas “por grandes 

blocos temáticos intercomunicáveis que permitem uma deambulação temática que se afigura 



constantemente pertinente e lógica, porque todos os temas planeados [sic] têm pontos de 

comunicabilidade, mais ou menos evidentes e mais ou menos fáceis de conduzir e orientar” 

(p. 14).  

O formato de entrevista-conversa que pretendemos fazer transformou-se a partir de um 

instrumento de completar frases que já havia sido utilizado em pesquisa anteriormente 

realizada por nós, acerca do trabalho infantil. Justamente por concluirmos que apenas pedir 

para a criança completar uma frase nem sempre era suficiente para fazê-la se expressar, 

retiramos desse instrumento os temas – infância, escola, trabalho e futuro – , os quais 

parecem ser relevantes para o cumprimento dos objetivos de nossa pesquisa, e realizamos 

uma sessão de entrevista-conversa. O instrumento de completar frases a partir do qual foi 

construída a entrevista-conversa está anexado à tese (Anexo F). 

Deste modo, o seguinte percurso foi feito no momento da entrevista: o primeiro modo de 

aproximação com os participantes foi mostrando uma sequência de três desenhos que 

colocavam crianças nas seguinte situações: brincando ao ar livre, em ambiente escolar e numa 

situação de trabalho doméstico. Os desenhos foram feitos por duas adolescentes, 

especialmente para a pesquisa (ver Anexos C, D e E). O primeiro momento, conforme 

explicado para a criança, era de “aquecimento”, de modo a deixá-la mais à vontade, antes de 

falar sobre si mesma. Pedíamos a esta que elaborasse uma história envolvendo os personagens 

do desenho, e que esta também se passasse no contexto desenhado. As informações 

produzidas a partir das histórias geradas também foram utilizadas na análise de dados, na 

medida em que expressavam significados relevantes para a pesquisa. Depois dessa primeira 

etapa, iniciamos uma conversa informal sobre as atividades rotineiras da criança ou 

adolescente, coisas que ela apreciasse ou não fazer; passamos para uma descrição mais 

precisa de sua rotina semanal; e fomos, em seguida, aos blocos temáticos aqui explicitados. 

Todo o áudio do encontro foi gravado, com a autorização de cada participante, e depois 

transcrito. 

Como forma de registrar o contexto das visitas, entrevistas e outros episódios que parecessem 

importantes de serem observados no processo, foram utilizados diários de campo. Grosso 

modo, podemos definir os diários de campo como ferramentas que auxiliam o pesquisador a 

refletir sobre sua própria implicação no processo de pesquisa e na realidade que ele investiga. 

Macedo (2006, p. 134) assinala que, além de servir como instrumento de reflexão para quem 

pesquisa, o diário também pode ser usado “como forma de conhecer o vivido dos atores 



pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos significados que 

os atores sociais dão à situação vivida”. Os diários são uma forma de, assumida a relação 

entre sujeito e objeto na pesquisa social, tirar proveito da subjetividade que pode tanto 

influenciar a produção e derivação dos dados investigados. Desta forma, eles não apenas são 

uma ferramenta fundamental no processo, servindo tanto de apoio à entrevista e à observação 

das situações em que ocorre a produção dos dados, quanto também se mostrando úteis na 

elaboração do projeto, como é possível observar no início desta seção de método (vide página 

54).  

Embora este estudo possa ser entendido como uma pesquisa qualitativa, pensamos que a 

oposição quantitativo X qualitativo, na pesquisa científica, é uma dicotomia mais 

terminológica do que de conteúdo propriamente dito. Temos entendido que não existe uma 

diferença especificamente lógica entre os dois tipos de pesquisa; a questão maior na pesquisa 

científica estaria na relação entre sujeito e objeto – na pesquisa qualitativa, há praticamente 

um imbricamento entre os dois, visto que o objeto de estudo das ciências humanas é 

justamente o homem, suas relações e sua condição dentro da sociedade. Nesse sentido, o 

pesquisador ou cientista social é mais um ator social e faz parte da sociedade da mesma forma 

que outros atores. Crawford e Valsiner (2002) rejeitam a noção de objetividade e adotam a 

ideia de “subjetividade explicada”, a qual consiste em explicitar a subjetividade do 

pesquisador em todas as etapas do processo investigativo. Cremos, inclusive, que a utilização 

dos diários de campo é uma tentativa de explicitar nossa posição de pesquisadores no curso da 

pesquisa. Já Maria Cecília Minayo (1998) também critica o conceito de objetividade, e nos 

lembra, a propósito, que uma investigação em pesquisa social implica estudar as pessoas, “em 

determinada condição social, pertencentes a um determinado grupo social ou classe com suas 

crenças, valores e significados” (1998, p. 22). Certamente, é uma colocação parcial, a qual 

não deve excluir outros tipos de pergunta de pesquisa; mas é bastante apropriada à pergunta 

específica deste projeto. 

 

3.3. Plano de Análise 

 

Acreditamos que uma proposta de análise apropriada para dar conta da noção de ciclo 

metodológico trazida por Branco e Valsiner (1997) é o método analítico “hermenêutico-



dialético”, tal como teorizado por Minayo (1998).  Inspirada principalmente por autores como 

H. G. Gadamer e J. Habermas, a autora afirma que a Hermenêutica-Dialética apresenta-se 

como um caminho do pensamento, que não trata o método nas Ciências Sociais como mera 

consideração de procedimentos.  

Minayo acredita que a hermenêutica trata da busca da compreensão do sentido dado na 

comunicação entre os seres humanos, trazendo para o primeiro plano as “condições cotidianas 

da vida” e promovendo “o esclarecimento sobre essas estruturas profundas desse mundo dia-

a-dia” (1998, p. 221). A autora afirma que a síntese feita por Habermas com uma 

compreensão dialética da realidade e da investigação nas Ciências Sociais produz os seguintes 

pressupostos na análise: o intérprete ou pesquisador deve levar a sério o ator social que está 

diante dele; ao tempo em que busca compreender o texto (não apenas no sentido escrito, 

incluindo relatos, entrevistas etc), o pesquisador deve tomar posição em relação a ele, ou seja, 

Habermas defende que “qualquer intérprete deve assumir determinadas questões que o texto 

lhe apresenta como problemas não resolvidos” (Minayo, 1998, p. 222). Um dos principais 

motivos para fundir o método interpretativo, que é a Hermenêutica, com a Dialética para 

Habermas é considerar como fundamento da comunicação as relações sociais, as quais são 

historicamente dinâmicas, antagônicas e contraditórias entre classes, grupos e culturas. 

Assim, adaptados da proposta de Minayo (1998, pp. 234-236), colocamos aqui os seguintes 

procedimentos ordenados de análise: 

1. ordenação dos dados – tanto das entrevistas, quanto dos registros de observações nos 

diários de campo. Esta etapa inclui: transcrição dos registros audiogravados; releitura 

do material; organização deste em alguma ordem classificatória e uma releitura e 

organização, também, do material proveniente de observações e registros de reflexões 

do processo. 

2. classificação dos dados - para um método de análise dialético, a classificação é feita 

depois que produzimos os dados, e sempre tendo em mente as perguntas teóricas feitas 

inicialmente. 

3. leitura repetida e exaustiva do material, com o objetivo de estabelecer categorias de 

análise empíricas e confrontá-las com as categorias teóricas que sustentam a 

investigação. 



4. estabelecimento de diferentes corpus de investigação, os quais são referentes aos tipos 

específicos de técnicas de produção dos dados – entrevistas – de acordo com os 

diferentes informantes e reflexões sobre idas a campo. Ainda no caso de nossa 

pesquisa, há a etapa importante de singularização do caso de cada informante da 

pesquisa. Isto porque, se temos como objetivo fazer relações entre significados 

construídos tanto na cultura coletiva quanto na pessoal, estaremos buscando 

compreender como esse processo ocorre dedicando-nos, primeiramente, a cada 

informante em separado, e em seguida, tomando os casos, já organizados 

individualmente, e analisando-os em conjunto. 

5. retorno sistemático à literatura – o retorno à literatura acontece não só na etapa da 

análise, mas ao longo da escrita da tese e mesmo de outras fases da pesquisa; é 

também por esta razão que usamos a noção de ciclo metodológico (Branco & 

Valsiner, 1997). Chamamos, assim, de retorno sistemático (no sentido de mais 

explícito e intensivo) esta etapa em que recorremos às pesquisas teóricas e empíricas 

que abordam crianças, adolescentes e trabalho; isto porque a construção dos 

indicadores de cada caso é diretamente “alimentada” tanto pela teoria quanto pela 

produção empírica existente na área. 

6. análise final – para o momento de análise final, recorremos à reflexão feita por 

Valsiner (2007) sobre o método na Psicologia Cultural. Mantendo uma atitude cética 

com relação ao papel da quantificação na derivação de dados a partir de fenômenos 

(Valsiner & Rosa, 2007b), o autor afirma que, ao realizarmos o processo hermenêutico 

de construção do conhecimento sobre a pessoa enquanto sistema que funciona 

culturalmente, produzimos um modelo generalizado que se torna aplicável idealmente 

a seres humanos em seu estado genérico; isto porque tais generalizações produziriam 

as diferenças entre as pessoas individualmente. É apenas desse modo que seria 

possível alguma espécie de generabilidade no conhecimento construído na ciência 

psicológica. 

A análise dos dados está dividida, num plano geral, em dois capítulos. A diversidade dos 

participantes permitiria vários critérios de divisão – crianças que trabalham ou não, de 

diferentes níveis socioeconômicos, residentes da zona rural ou urbana etc. No curso da 

investigação, decidimo-nos por adotar um critério teórico, fazendo os capítulos estarem 

basicamente divididos de acordo com a análise dos conceitos de cultura pessoal e cultura 



coletiva. A divisão foi feita deste modo porque, como já dissemos na seção do método, os 

conceitos não são prontos, e demandam de nós um esforço de transformação – a partir do que 

são na teoria, em direção ao que se tornam quando utilizados empiricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISE: ROTINAS E SIGNIFICADOS DA CULTURA PESSOAL 

 

 

Uma vez que os procedimentos metodológicos tenham sido descritos e apresentados os 

participantes da pesquisa, procederemos à análise dos dados propriamente dita.  

De acordo com os objetivos específicos propostos na pesquisa: inicialmente, faremos uma 

breve caracterização de cada caso, o que envolve o contexto sócio-econômico da criança e sua 

configuração familiar, incluindo idade e ocupação dos pais ou responsáveis. Em seguida, 

descreveremos suas rotinas semanais, para depois descrever os significados de trabalho e de 

infância que emergem em seus discursos. Uma vez que tais significados tenham sido 

descritos, o passo seguinte será o de relacionar estes indicadores da cultura pessoal de cada 

participante aos significados da cultura coletiva – o que será feito no capítulo seguinte.  

Se conceituamos, na fundamentação teórica, o que entendemos por significados, enquanto 

unidade geral de análise, é necessário definir, agora no curso da análise, os termos que 

constituem os objetivos específicos da pesquisa: as rotinas, o que são os significados da 

cultura pessoal e os da cultura coletiva (estes últimos, no capítulo seguinte). 

 

 

4.1. As rotinas 

 

Um dos objetivos específicos deste projeto foi descrever a rotina das crianças e adolescentes 

participantes do estudo, em particular, a que tipos de atividades eles costumam se dedicar.  

O delineamento deste objetivo foi feito tendo em mente algumas das reflexões suscitadas a 

partir da revisão de literatura sobre o trabalho infanto-juvenil, que se encontravam presentes 

de forma mais intuitiva desde a elaboração do projeto de pesquisa: primeiro, a noção de que o 

trabalho desempenhado por crianças e adolescentes tem muitas características diferentes e 

deve ser encarado de maneira heterogênea pois, como nos lembra Alves-Mazotti (2002), 



longe de passar por uma atitude crítica, a homogenia pode levar a uma estereotipia de 

situações e crenças acerca de um fenômeno. Deste modo, temos o trabalho de natureza 

compulsória, o que parte de iniciativa da própria criança, o de rotinas longas e intensas e o de 

caráter sazonal ou esporádico; o remunerado e o que não é; o que possui um empregador ou 

patrão externo e o que é feito dentro de um empreendimento ou projeto familiar; o que é 

encarado pela própria criança como sofrido e incômodo, e ainda aquele que é visto por ela 

como benéfico e mesmo agradável; entre outros. Isso tem como implicações dois pontos: 

primeiro, são muitas as formas de cada criança, adolescente ou família se relacionar com a 

atividade laboral; segundo, outras atividades, mesmo que não se encaixem estritamente numa 

definição mais tradicional – ou homogênea, para usar o termo já citado – de trabalho, 

possuem algumas características em comum com este. Frequentar a escola, por exemplo, é 

considerado um direito de toda a criança; e é também um dever, na medida em que é uma 

decisão que não passa pelo jovem. Mais especificamente, fazer o dever de casa é também uma 

obrigação encarada, por vezes, como prazerosa, e outra vezes como desagradável ou penosa. 

É possível analisar, deste ponto de vista, outras atividades, como obrigações domésticas e 

atividades físicas. Assim, na rotina de cada criança ou adolescente, há aproximações e 

distanciamentos do que ela ou ele considera trabalho, e pretendemos fazer precisamente este 

“mapeamento”. 

A segunda reflexão gerada pela literatura que revimos foi o recorte sócio-econômico bastante 

visível quando se dedica ao trabalho infanto-juvenil. A conclusão de que, quando falamos em 

crianças (ou adolescentes) trabalhando, estamos nos referindo a crianças pobres leva-nos a 

pensar que é preciso olhar com mais cautela para a situação de crianças de classe média ou 

mais alta. Se há muitas formas de atividade laboral e, consequentemente, formas diferentes de 

cada pessoa se relacionar com esta, é possível que encontremos atividades e rotinas próximas 

do trabalho, mesmo num contexto sócio-econômico privilegiado – situação de crianças 

trabalhando em espetáculos e na publicidade, por exemplo, lembra-nos Sarmento (2002). 

 

 

 

4.2. Significados de trabalho e de infância 



 

Foi dito anteriormente (vide capítulo de método, seção 3.3., sobre análise de dados) que a 

análise de natureza hermenêutico-dialética apresenta-se como um caminho do pensamento, 

mais do que uma tecnologia de interpretação de textos (Minayo, 1998, p. 218). Isso significa 

que os significados emergem não apenas de sua categorização e quantificação; estão presentes 

estratégias como a do conceito de indicador, por exemplo, tal como teorizado por Gonzalez 

Rey (2005). O autor apresenta a noção de indicador como diferente da de dado – este seria 

definido como elementos que adquirem significação teórica e que são identificáveis como 

elementos concretos da pesquisa. Diferentemente, o indicador pode ser definido pela 

combinação de informações indiretas e informações omitidas (2005, p. 112, 113), além do que 

está explicitado no material produzido. Construído com base em informações indiretas e 

implícitas, seu significado só é possível a partir do esforço interpretativo do pesquisador e 

“não é acessível de forma direta à experiência, nem aparece em sistemas de correlação. Nesse 

aspecto, o subjetivo e o objetivo (...) se integram em uma unidade indissolúvel que só tem 

valor dentro dos limites do processo em que é produzida” (2005, p. 112). Gonzalez Rey 

conclui o raciocínio, afirmando que o indicador só tem valor dentro do processo de 

conhecimento que o gera. O esforço interpretativo do investigador e sua relação dinâmica 

com os conteúdos a partir dos quais constrói significados dentro da perspectiva teórica que 

adota são um modo de entender o que chamamos de natureza dialética da análise de dados.  

Essa discussão serve para situarmos o surgimento dos indicadores em cada caso analisado. A 

entrevista com os participantes, apesar de ter sido conduzida ao modo das entrevistas-

conversa propostas por Saramago (2001), tinha temas iniciais que exploravam outras 

atividades usuais de seus cotidianos (temas como a infância e a escola, principalmente); e é 

partindo dos depoimentos sobre as diferentes atividades e de alguma forma contrastando-as é 

que os significados vão sendo expressos – trazendo essa afirmação para o contexto dessa 

investigação, não é perguntando apenas e explicitamente pelo trabalho (e também pela 

infância) que os significados acerca deste emergem. Eles também surgem a partir de 

comentários sobre outras esferas do cotidiano dos participantes. 

 

Comecemos com as crianças que se consideram trabalhadoras. 

 



4.2.1. Crianças trabalhadoras 

 

CASO 01. CARLOS 

Caracterização: 

O adolescente Carlos tem 13 anos, e entra, nesta pesquisa, na condição de adolescente 

trabalhador. Ele mora na zona rural de um município vizinho de Salvador, Bahia; estudava a 

sétima série no turno vespertino numa escola na zona urbana da cidade; mas entre as duas 

visitas feitas a sua casa, ele se mudou (nas férias de meio do ano) para uma escola mais perto, 

já na zona em que residia, deixando, assim, de gastar tempo e dinheiro no transporte para a 

cidade. Carlos tem um irmão mais novo, Bruno, de 12 anos, que também foi entrevistado. Sua 

mãe, Maria, tem, além dos dois meninos, uma filha mais velha (20 anos, no momento da 

entrevista), que morava com a avó e estava prestes a se casar. Sendo assim, este é o segundo 

casamento de Maria, que é funcionária de um CRAS na zona rural do município; seu marido, 

Paulo, trabalha na construção civil, desempenhando várias funções (pedreiro, pintor, 

eletricista etc); estava sem emprego fixo no momento da entrevista; fazendo parte, naquele 

momento, do Conselho da Câmara de seu município. 

 

Os roteiros de Carlos 

 

Carlos tinha, no momento da entrevista, 13 anos – um adolescente, já propriamente dito. Sua 

semana, até o momento do primeiro contato com a família (que constou de uma entrevista 

com seus pais, Maria e Paulo), era formada pelo seguinte roteiro: ele acorda pela manhã cedo, 

(horário não especificado), e se dedica a tarefas domésticas, como varrer casa, passar pano e 

lavar banheiro – atividades de limpeza da casa. Ele e seu irmão Bruno botam o próprio 

almoço, comem e lavam os pratos, deixando a pia arrumada. Daí, ele se arruma e pega o 

transporte pra ir ao colégio, que fica em Camaçari (o irmão mais novo vai andando para sua 

escola, que é bem perto de onde moram). De lá, Carlos pega o ônibus de no máximo 17:45h, 

chegando em casa entre 19:10h e 19:30h. É depois de chegar da escola, à noite, que ele faz o 

dever de casa. Desse modo, temos, por turno: 



 

De segunda a sexta: 

Manhã – em casa, tarefas domésticas. 

Tarde – na escola. 

Noite – em casa, dever escolar. 

Sábados e domingos: 

Dias sem obrigações. O irmão mais novo diz que são os dias em que ele brinca. Carlos diz 

que joga bola. 

 

Essa foi a rotina relatada no momento da primeira entrevista. Carlos relatou, no entanto, que 

havia passado um tempo praticando caratê toda semana; mas que havia parado porque o 

transporte era um “transtorno muito grande”, em suas palavras. Seu pai relatou que ele era 

presidente do grêmio e que venceu, na escola, um campeonato de robótica, o que sugere que 

algumas atividades mais esporádicas podem ocorrer no turno oposto ao da escola. Para as 

férias escolares do meio do ano, seus pais estavam acertando para ele um trabalho numa 

venda de arranjos de flores e de fogos de artifício (por ocasião do São João, que se 

aproximava). Já para as férias do fim do ano, no verão, seu pai planejava que ele trabalhasse 

num mercado na praia (provavelmente em Guarajuba). O primeiro arranjo deu certo e ocorreu 

por duas semanas nas férias de inverno. O segundo, no mercado, não se concretizou. 

A segunda entrevista ocorreu exatamente nas férias de meio do ano, quando Carlos relatou 

que trabalharia nos sábados e domingos para a dona da loja de arranjos de flores, ajudando na 

venda desses e também no comércio momentâneo de fogos. Ocupando o fim de semana com 

trabalho, ele respondeu que jogaria bola (atividade que gosta muito de fazer) quando estivesse 

na escola.  

Considerado um adolescente trabalhador, vemos que a maior constância de trabalho de Carlos 

é nas tarefas domésticas, realizadas diariamente, de segunda a sexta. Entretanto, nos dias em 

que a mãe está em casa, ele e o irmão estão dispensados das obrigações, pelo relato de Maria. 

Isto se relaciona a uma interdependência entre o trabalho doméstico e o trabalho externo, 

identificada por Bastos (2001) como razoavelmente frequente em famílias pobres. A autora 



afirma que a criança acaba precisando, neste contexto, cobrir um amplo leque de ocupações 

(2001, p. 106) na ausência dos pais – principalmente da mãe. É interessante também notar que 

essas tarefas domésticas, apesar de serem desempenhadas pelos filhos, não são executadas 

pelo marido – que se encontrava desempregado no momento da entrevista. Paulo contou que 

ficava em casa “supervisionando” o trabalho de seus filhos, e eventualmente levando-os a 

algum lugar, no turno da manhã, para que não ficassem apenas dentro de casa.  

Entretanto, apesar de as tarefas domésticas serem realizadas na ausência da mãe, há 

momentos fora do habitual em que a família se reúne para desempenhá-las. Um exemplo 

disso foi encontrado no segundo contato feito com a família, em que as entrevistas seriam 

feitas apenas com os filhos em separado. Era o período das férias escolares de meio de ano. 

Paulo estava envolvido em um serviço temporário fora de casa, mas Maria e os meninos 

haviam acordado antes das seis da manhã para gadanhar uma parte do terreno (eles moram 

numa propriedade pequena, mas há algum espaço para plantar), em preparação para um 

mutirão no fim de semana em que a família e pessoas chegadas plantariam alimentos para seu 

consumo – mandioca, cebola etc. Quando perguntado sobre seu tempo de férias, Bruno, o 

irmão mais novo, respondeu:  

 

Bruno - rapaz, o que a gente fez aqui nas férias? De São João, a gente trabalhou um pouco e 

brincou, demais. 

 

Dessa forma, o período de férias vivido por Carlos alterna momentos lúdicos e de trabalho, o 

que caracteriza sua atividade laboral como tendo caráter esporádico, ainda que obrigatório e 

não-remunerado. Os trabalhos como o de ajudante num estabelecimento comercial são de tipo 

remunerado, sendo que o que ele ganha parece ficar com ele, ainda que sirva para ele “aliviar” 

o orçamento familiar, pagando, por exemplo, o transporte para a escola na zona urbana. 

Assim, a presença do trabalho se qualifica como razoavelmente constante, variando entre 

oportunidades externas e necessidades da própria família, ocupação de seus membros e de 

funcionamento da casa. 

 

Carlos: infância e trabalho  



 

Carlos é um adolescente trabalhador – não só assim considerado por nós na pesquisa, como 

por ele próprio e por sua família. No contato feito com ele e com seus três familiares, e depois 

das repetidas leituras das entrevistas, foram levantados os seguintes indicadores: 

 

Indicador 01: Infância – atividades físicas 

Indicador 02: Adolescência – preparação 

Indicador 03: Trabalho-diversidade 

Indicador 04: Trabalho – obrigação 

Indicador 05: Trabalho – esforço físico 

Indicador 06: Trabalho – ambivalência afetiva 

 

 

Indicador 01: Infância – atividades físicas 

O cotidiano de Carlos é repleto de atividades físicas de diversos tipos – seja fazendo serviços 

domésticos em casa, praticando esportes na escola ou na vizinhança de sua residência, com 

amigos vizinhos. Tais atividades não só são frequentes, como também vistas como prazerosas 

e típicas em sua vida. A despeito de ser considerado pelos pais um excelente aluno e possuir 

ambições acadêmicas (formar-se em Engenharia e Direito), para Carlos, o melhor da escola é 

justamente a possibilidade de praticar diversos esportes. Essa preferência dele termina por 

levá-lo a gostar de outras atividades: 

 

Carlos - eu gosto também de arrumar a casa porque, pelo seguinte modo: porque minha 

professora de caratê, o nome dela é Nádia... 

Lia – sim... 



Carlos – ela me disse que a pessoa trabalhando, fazendo atividades dentro de casa, varrendo 

casa, lavando prato, é muito importante pra nosso desenvolvimento, ajuda... é tipo um 

suplemento que ajuda no desenvolvimento do nosso corpo. 

 

Ainda assim, ele não iguala as atividades, e explica porque prefere, por exemplo, praticar um 

exercício ou fazer a educação física na escola: 

 

Carlos - Porque aí você vai trabalhar todos os tipos de alongação, vai trabalhar todos os 

membros, é, na verdade, a gente faz atividade física dentro de casa, não trabalha todos os 

membros... 

 

Este primeiro indicador aproxima-se de outro produzido por Carlos, só que referente ao 

trabalho, “trabalho – esforço físico”. Veremos, mais adiante, que um indicador semelhante, 

“infância-esportes”, aparece no discurso de Caio Vitor, outro menino que trabalha, mas que 

reside na zona urbana de Salvador.  

 

Indicador 02: Adolescência – preparação 

Apesar de não ter sido um tema muito explorado na conversa com Carlos, o garoto se refere 

explicitamente ao fato de se encontrar numa faixa etária distinta da infância, e esse indicador 

aparece aqui inclusive por Carlos ser o único adolescente entrevistado da pesquisa. Ainda que 

já não se considere mais na infância, o menino ainda se encontra no período em que o 

trabalho lhe é por lei interditado, nem mesmo na condição de aprendiz; não obstante, ele é um 

dos trabalhadores entrevistados por nós. 

Para Carlos, ser adolescente é algo distinto de ser criança, embora ele não veja as etapas como 

tão distantes; prova disso é que ele fala sobre ser criança e ainda se dedica às atividades 

infantis preferidas – como brincar, jogar bola e praticar outros esportes. No entanto, a 

adolescência vem mais associada ao aprendizado de coisas importantes, que não passam 

necessariamente pela escola – “as coisas da vida”, em suas palavras – e à preparação para a 

vida adulta. 



 

Indicador 03: Trabalho-diversidade 

Em conformidade com o que alguns autores alertam na literatura sobre o contexto brasileiro 

(Alves-Mazotti, 2002; Francischini & Campos, 2003; Franklin e outros, 2001; French, 2010), 

existem tipos diferentes de trabalhos exercidos por crianças e adolescentes, e isso aparece na 

fala de Carlos e no seu cotidiano, como já evidenciado quando relatamos sua rotina. No início 

das férias de meio do ano, ele trabalhou vendendo fogos de artifício para a dona de uma loja 

que vendia arranjos de flores. Este trabalho durou aproximadamente duas semanas (eles 

aproveitaram que a escola entrou em paralisação antes do São João), mas Carlos interrompeu 

o acordo informal por desentendimento com a patroa. Ele faltou o sábado e o domingo (dias 

normais de trabalho, dentro do acerto), dizendo que em um dia ficou doente e, no outro, teve 

que trabalhar no mutirão de limpeza do terreno de sua própria família. Assim, ele abdicou de 

um dia de seu trabalho remunerado pelo trabalho não-remunerado que lhe é exigido em 

família. A remuneração do serviço que fez fora de casa era fixa e ele receberia uma quantia 

por dia (seu pai falou, em outra entrevista, que seria uma diária de dez reais, já que 

inicialmente o serviço foi acertado apenas para sábado e domingo). Pelas faltas iniciais e o 

descontentamento da patroa, que o acusou de faltar o trabalho por estar se divertindo, o acerto 

acabou se desfazendo, e foi preciso que o pai de Carlos interviesse para se certificar de que a 

mulher daria o dinheiro que devia ao menino. Também pelo caráter informal do acordo, 

houve desentendimento na hora do pagamento: 

 

Carlos - Aí eu peguei, ela pegou e falou, tome aqui. Aí pegou, falou que os filhos dela tinha me 

visto na praia, diz que eu tava curtindo, e num tava indo trabalhar. Eu falei, primeiro eu fui pra 

praia porque eu fui acertar um trabalho lá no mercado de um colega de meu pai, mais meu pai, e 

ele me viu só de passagem e ainda disse que eu tinha zangado ela. E pode isso? 

 

 

No âmbito do trabalho realizado fora do contexto da família, Carlos enfrenta já pequenos 

problemas que surgem em relações profissionais, especialmente quando informais. Entre as 

atividades laborais que ele exerce, estão, assim, tanto o tipo desempenhado fora de casa, que 

objetiva ganhar dinheiro, quanto o realizado no ambiente doméstico – tarefas que devem ser 



realizadas diariamente ou serviços mais esporádicos que demandam a participação de todos os 

membros da família. 

 

Indicador 04: Trabalho – necessidade 

Este indicador está mais estreitamente ligado à necessidade econômica, e isso se aplica nos 

tipos de trabalho a que Carlos se dedica. Quando perguntado sobre crianças que não 

trabalham, ele se refere diretamente a essa necessidade, em depoimento já citado quando 

falávamos de sua rotina: 

 

Carlos: é, que elas não precisam trabalhar. Pessoas de classe média pra cima. (...) Mas aí, 

pessoas de baixa renda, como nós, estamos, como é que se diz, ajudando, né, a mãe. Porque aí, 

é, como é que se diz, a gente estuda e trabalha pra ajudar a gente mesmo. 

 

Em outro momento, quando perguntado por que trabalha, ele responde: 

Carlos - pra ajudar minha mãe e meu pai. Porque sozinho, né? Ninguém pode. 

Percebemos na fala de Carlos bastante clareza quanto ao que lhe acontece como adolescente 

trabalhador: uma divisão econômica de classes que o posiciona numa condição da qual não 

pode escapar.  Ele tem grandes intenções futuras com seus estudos: uma formação técnica na 

área de engenharia cujo salário possa sustentar uma faculdade de Direito, paralela a seu 

emprego como engenheiro. Seu objetivo final é se tornar juiz. Carlos, apesar de se referir de 

forma pouco positiva à escola, parece ser bom aluno, e narra a vontade de ter um estudo de 

melhor qualidade: 

 

Carlos – uma vez lá em Camaçari, foram (??), uma prova dessas pra a escola militar, e eu passei 

nessa prova, mas só que o custo era alto, nesse ano minha mãe não tinha condições, nem meu 

pai, aí... 

 



A relação entre pobreza e trabalho, aparece, assim, não só na fala de Carlos, como também no 

diálogo com Maria, sua mãe, que também chama atenção para as melhores condições para o 

estudo em geral: 

 

Maria – mas eu sempre falo muito pros meus filho que hoje, pra estudo hoje tá melhor do que 

antigamente. 

Lia – Hum. 

Maria – Porque hoje a escola dá farda, dá livro, antigamente não dava nada disso. 

Lia – hu-hum. 

Maria – antigamente a mãe tinha que botar o filho de manhã e outro de tarde porque a conga, o 

Ki-chute, o irmão tinha que esperar o outro chegar meio dia pra calçar pra ir. 

Lia – é mesmo? 

Maria – Porque antigamente quem tinha um Ki-chute era quem tinha condições. 

Lia – A-ham. 

Maria – E hoje, a gente como pobre se vira, mesmo eles trabalhando também, ajudando, né, 

fazendo outro tipo de atividade pra cooperar conosco, hoje em dia as coisa tá mais fácil. 

 

Nas falas de Maria e Paulo, aparece a relação entre trabalho e pobreza, aliada à ideia de que a 

melhoria geral nas condições de vida das pessoas pobres gerou a entrada de um terceiro fator 

na relação: a escola. Se na geração anterior – no tempo em que eram crianças, há cerca de 40 

anos – pobreza e trabalho na infância estavam estreitamente relacionados, nos dias de hoje a 

relação parece ter se flexibilizado: o trabalho não sai de cena, mas cede algum espaço à 

educação formal. Nos depoimentos de Carlos, a escola já assume um papel mais importante, 

ainda que não seja uma atividade que ele encare com prazer. Se ele deixa de jogar bola para 

trabalhar nos fins de semana, certamente a frequência à escola e o dever de casa já ganham 

mais centralidade em sua rotina e não podem ser substituídos por algum tipo de trabalho que 

ele costume fazer. Os fins de semana são usados para isso, e o projeto de trabalhar num 

mercado em Guarajuba é planejado justamente para o período de férias. 

 

Indicador 05: Trabalho – obrigação 

Estreitamente ligado à “necessidade”, esse indicador se diferencia do anterior porque alguns 

dos trabalhos que Carlos realiza não envolvem dinheiro diretamente, ainda que se liguem ao 

problema de sustentar a sim mesmo e a uma família. Trabalhar, para o adolescente, é algo 

compulsório. Ele confessa que não gosta de estudar, mas que se ele não precisasse trabalhar, 



apenas estudaria. Como já citado anteriormente por nós, ele classifica as crianças que não 

trabalham como “nem burro, nem preguiçoso”. Ou seja: ele opta por não qualificar 

negativamente a criança que não trabalha, tentando, talvez não se diferenciar delas 

moralmente. Ele complementa, adiante, que são jovens de “classe média pra cima” e que não 

precisam disso, consequentemente. Seja fora ou dentro de casa, é uma obrigação – mesmo que 

não esteja disposto, ele tem que fazer.  

 

Carlos - rapaz, eu acho que a gente deve dividir as atividades, porque minha mãe chega do 

trabalho tarde. Quando meu pai tá trabalhando ele também chega do trabalho tarde, aí tem que 

ajudar eles. 

 

Indicador 05: Trabalho-esforço físico 

Se fora de casa, o trabalho é associado à remuneração, dentro de casa ele se associa, em várias 

falas de Carlos, a algum esforço físico. Uma ligação interessante feita pelo adolescente, já 

mostrada no indicador “infância – atividades físicas”, é quando ele avalia como positivo o 

trabalho doméstico por conta de o quanto este contribui para seu desempenho nos esportes. 

Entretanto, quando perguntado explicitamente acerca de trabalho, Carlos afirma: 

 

Carlos - eu tou trabalhando quando eu tou gadanhando, limpando o sítio, também, limpando a 

casa... 

Lia – que mais? 

Carlos – trabalho pra mim é trabalho pesado. 

 

Ele diferencia, por exemplo, o dever de casa, escolar, do trabalho propriamente dito. Mas não 

deixa de assinalar, em suas insatisfações com a escola, o quanto lhe cansa fazer os deveres de 

casa: 

 

Carlos - Rapaz, a pior coisa é a professora passar muito dever. Odeio isso. Escrever demais, eu 

não gosto de escrever. Um dia desse eu vim com a mão cheia de calo, de tanto escrever. 

 



Conforme discutiremos na análise mais geral da produção desses significados, os indicadores 

produzidos por Carlos, pelo menos os que associam tanto a infância quanto o trabalho à 

atividade física, remetem a uma discussão proposta por Qvortrup (2001). Em seu artigo, o 

sociólogo explica historicamente o fato de termos passado a enxergar apenas as atividades 

manuais como o trabalho das crianças hoje quando, na verdade, a principal atividade laboral 

destas é a escola – uma instituição cuja missão educativa e socializadora é de natureza 

bastante intelectual. 

 

Indicador 06: Trabalho - ambivalência afetiva 

O último indicador agrega uma dimensão afetiva à relação estabelecida com o trabalho. 

Durante a entrevista, as tarefas escolares e as diversas disciplinas se sobressaíram mais – em 

quantidade e qualidade – como fonte de desprazer do que as declarações estritamente 

relacionadas aos trabalhos (fora e dentro de casa). Na condição de obrigação, o trabalho é 

visto como algo que, mesmo sem remuneração, beneficia o adolescente, e sua família em 

especial. Quando perguntado sobre sua preferência, ele afirma:  

 

Carlos – não vou mentir que, não vou mentir, eu não gosto muito, mas tem que fazer. 
Lia – você prefere fazer dever ou trabalhar?  

Carlos – prefiro trabalhar.  

Lia – Por quê? 
Carlos – Porque sim, eu não gosto de fazer dever não. E principalmente, de matemática, chega 

dá dor de cabeça. 

 

O que denominamos de ambivalência afetiva refere-se ao trabalho – ao doméstico, em 

especial – , mas é uma sensação que também pode ser aplicada ao caso da escola. 

Inicialmente descrito pelos pais como excelente estudante, Carlos revela desânimo com a 

rotina acadêmica e diz preferir os projetos da escola – os esportivos, em particular. Neste 

caso, podemos pensar, como hipótese, que a rotina escolar, ainda que não seja prazerosa, 

direciona o adolescente para o futuro (tendo em vista que ele tem planos de estudos e 

profissionais), ou lhe impulsiona na construção de projetos de vida. O trabalho, sendo uma 

obrigação e uma necessidade, é realizado tendo como meta a colaboração e a sobrevivência da 

família. Ainda assim, são atividades que parecem caminhar juntas: o próprio plano futuro de 

Carlos – formar-se numa profissão que lhe possibilite, enquanto trabalha, pagar uma 



faculdade para que ele alcance a ocupação que ele realmente almeja – é uma ilustração da 

convivência desses mundos. 

 

 

CASO 02: NELSON 

 

Caracterização 

Na zona rural de um município do Recôncavo Baiano, Lenira possui pequenos pedaços de 

terra, e vive de criação de porcos, castanhas (queima e venda) e uma mercearia no terreno de 

uma de suas casas. Nelson, de 11 anos, é o encarregado principal na venda. Ele é considerado, 

nesta pesquisa, como uma criança trabalhadora.  Quando não está na escola, Nelson se divide 

entre brincadeiras pelo terreno e despachar produtos na mercearia, quando chegam fregueses. 

Ele também acompanha a mãe à cidade para comprar os produtos em atacado para serem 

revendidos na mercearia. O marido não estava no momento da entrevista e não foi referido 

pelo nome por Lenira; foi possível saber apenas que ele tem 47 anos, e a mulher, 44. O casal 

tem mais duas filhas: Neide, de 22 anos, que frequentou a escola até a quarta série apenas, por 

conta de um problema de saúde; e Natália, de sete anos, que estuda, mas ainda não realiza 

nenhum trabalho. 

 

Os roteiros de Nelson 

 

Nelson reside na zona rural de seu município, e tem, no momento da entrevista, 11 anos. 

Mora com sua mãe, Lenira, de 44 anos, e duas irmãs: Natália, de sete anos; e a mais velha, de 

22. Lenira explica que Neide, a primogênita, tem problemas e não fala direito; a mãe atribui o 

problema ao fato de ter se casado com um primo carnal. Nelson está iniciando a quinta série 

de uma escola pública na área rural e é o principal responsável pela venda que a família tem 

nos fundos da casa onde estão morando. Lenira administra uma criação de cerca de 40 porcos 

e vende castanhas – no momento em que chego à casa, ela e mais várias pessoas estão numa 



roda quebrando castanhas, as quais são, posteriormente, armazenadas e vendidas. Enquanto a 

irmã mais velha se responsabiliza por tarefas domésticas (é o que lhe resta, devido à 

incapacidade que a mãe lhe atribui), Nelson é o encarregado da venda; já Natália, a filha de 

sete anos, por ser considerada pequena, ainda não tem tarefas fixas. A rigor, a carga horária de 

Nelson é imensa: abre a venda às 8h da manhã de segunda e sexta; ao meio-dia, ele toma 

banho, almoça e vai para a escola. De volta para casa depois das 16:30h, ele fica na venda até 

às 18h, quando eles entram em casa, soltam o cachorro na propriedade e vão jantar e dormir. 

No sábado, a venda também fica aberta o dia todo; e no domingo, até o meio-dia, 

aproximadamente. Dizemos “a rigor”, pois Nelson se referiu duas vezes ao momento de estar 

na venda como um período de brincadeiras: contou que ficava por ali, brincando, e que de vez 

em quando despachava fregueses que chegavam. Perguntado sobre sua rotina de trabalho, ele 

a descreve do seguinte modo: 

 

Nelson – Aí, eu acordo sete e meia, aí eu tomo banho, escovo dentes, tomo café, e fico brincando, 

na hora que chega gente eu venho despachar. 

 

Suas funções de trabalho não aparecem destacadas do resto de seu dia; pelo contrário, seu dia 

é descrito como “brincando e vendendo”. Essa mistura não diminui sua responsabilidade: o 

trabalho de despachante envolve saber os preços dos produtos (cujos valores ele afirma saber 

de cor), fazer cálculos de pagamentos e acompanhar a mãe nas compras de atacado. Envolve 

também, mesmo que esporadicamente, lidar com situações como a que ocorreu no momento 

de nossa entrevista: um de seus fregueses nos interrompe para pagar uma cerveja (é possível 

que esteja alcoolizado) e faz brincadeiras com ele: diz que Nelson não cresceu porque não 

presta, entre outras coisas. O menino aceita o pagamento da bebida e parece encarar com 

impaciência os gracejos do homem. Pede que continuemos a conversa. Nelson explica como 

faz os cálculos e as situações em que precisa de calculadora; também relata os períodos do 

mês em que as vendas crescem – quando os aposentados recebem seu dinheiro; e nos fins de 

semana, quando as pessoas que trabalham por dia, na roça, são pagas. O modo como tive 

acesso ao garoto está ligado a suas funções: ele e a mãe compram os produtos num atacado, 

na cidade, que pertence à família de uma prima minha. Esta me disse que eu tinha que 

entrevistar Nelson; descreveu-o como um menino extremamente responsável e sério, que 

tomava conta do negócio da venda como um pequeno adulto. É, de certo modo, contrastante 



com a forma como o trabalho aparece na fala de Nelson. Esquematizada por turnos, sua rotina 

aparece assim:  

 

Manhã – na venda. 

Tarde – escola; na venda, depois da aula 

Noite – jantar e novela. 

Sábado – na venda; visitas esporádicas a amigos. 

Domingo – venda pela manhã, em casa ou casa da avó o resto do dia. 

 

Lenira afirma que não tinha tempo de brincar quando era criança, e acredita que a infância de 

seus filhos é diferente porque há, nos dias atuais, tempo para tudo:  

 

Lenira - é, é diferente, né, porque hoje tem o tempo de trab, de brincar, de estudar, trabalhar, e 

nós não tinha tempo, nós só era assim mais pra trabalhar, estudar somente e trabalhar. 

 

 

Nelson: infância e trabalho 

 

Os indicadores seguintes foram levantados a partir das entrevistas com Nelson e Lenira, sua 

mãe: 

1. Infância-brincadeiras 

2. Infância-proibições 

3. Trabalho dentro da brincadeira 

4. Trabalho-desenvolvimento 

 



1. Infância – brincadeiras: 

Se, de certo modo, Nelson pode ser considerado, no estudo, a criança com a carga horária 

mais extensa de trabalho, também é um dos participantes em que aparece mais explicitamente 

o indicador que associa a infância a brincadeiras. Ele se refere diretamente ao ato de brincar, 

geralmente com sua irmã, enquanto não há fregueses na venda, ou com amigos que vêm à 

casa dele; fala sobre como é bom poder brincar mais – na sexta-feira, que a escola está 

terminando; e que ser criança é “muito ótimo”, pela possibilidade de brincar e de ser feliz. 

 

2. Infância – proibições 

No discurso de Nelson, aparecem indicativos de uma criança que não pode fazer tudo – deve 

tomar cuidado com brincadeiras muito agitadas, pois corre o risco de se machucar; ele 

também só pode ver a novela que é exibida no horário mais tarde da programação quando 

tiver 12 anos; e que sua irmã não trabalha, ainda, porque é pequena (ela tem sete anos). 

Vemos que, apesar de ele possuir grandes responsabilidades (pois despacha produtos na 

venda, faz contas e também vai com a mãe comprar, na cidade, os itens que serão revendidos 

por eles), Nelson compreende que há proibições colocadas para ele; e que tais proibições 

variam de acordo com faixa etária. 

 

3. Trabalho dentro da brincadeira 

Como foi mencionado no primeiro indicador, a carga horária de trabalho de Nelson parece ser 

longa. Todas as manhãs, todas as tardes depois de chegar da escola, no sábado todo (há 

ocasiões em que ele sai da venda e a mãe fica no lugar dele) e no domingo pela manhã, ele 

fica na venda. No entanto, é uma carga em que a brincadeira se encaixa; ou melhor, o 

contrário parece acontecer: 

  

Nelson – (...) aí eu tomo banho, escovo dentes, tomo café, e fico brincando, na hora que chega 

gente eu venho despachar. 

 



Nelson ainda explica que o movimento da mercearia não é muito intenso durante a semana e 

por isso ele brinca bastante; nos fins de semana, a situação é um pouco diferente:  

 

Nelson – é, aí dia de sábado, domingo que os povo trabalha, e no final de semana recebe o 

dinheiro e vem comprar um bocado...  
Lia – ahn, entendi... 

Nelson – ou senão, quando é final de mês assim, que os povo vem fazer compra, que recebe o 

dinheiro, quem é aposentado... 
Lia – ah, quem é; pensei que era no começo do mês, que o pessoal recebe mais dinheiro no 

início do mês, não?  

Nelson – é... aqui, os povo que vêm pra aqui recebe assim, no dia, vinte e cinco pra baixo, que 

os povo começa a vim (-)... 

 

 

A propriedade com que Nelson fala sobre o trabalho na venda não o impede de dizer que 

passa muito tempo brincando; essa mistura entre trabalho e brincadeira é mencionada por 

Invernizzi e Tomé (2007), exatamente no caso de atividades laborais desempenhadas por 

jovens numa zona rural portuguesa. As autoras dão o exemplo, já relatado na revisão de 

literatura, de um jovem que aumenta o tempo reservado às brincadeiras, por conta de se 

dedicarem a um trabalho cujas atividades são mais maleáveis. Parece ser este o caso de 

Nelson. 

 

4. Trabalho-desenvolvimento 

 

No geral, Nelson faz apenas comentários positivos em relação a seu trabalho. Ele declara 

trabalhar porque gosta; e fala sobre as vantagens de sua atividade – aprender mais, fazer 

muitas contas etc; o trabalho aparece como ajudando-o a se desenvolver. Essa avaliação está 

ligada a seu gosto pelos estudos; tendo sido a entrevista feita durante suas férias, Nelson 

confessou estar “louco” para que as aulas começassem pois, para ele, todas as atividades na 

escola são boas. E as crianças que trabalham se desenvolvem muito. Sua mãe Lenira tem, 

como ele, planos pra seu futuro:  

Lenira - Aí vou botar ele na faculdade, vou botar tudo, que ele é sabido demais. O povo até 

admira dele. 



 

CASO 03: CARINA 

 

Caracterização 

Márcia tem 33 anos e trabalha para pequenos proprietários da região rural em que se encontra 

sua família; o trabalho consiste em atividades que dependem da estação: semeando ou 

despencando amendoim, colhendo laranjas ou raspando mandioca. Seu marido, que estava 

trabalhando no momento da entrevista, não foi mencionado, mas ela diz que tem 47 ou 48 

anos. Carina é a filha mais velha, de 11 anos, e está na quinta série. Na condição de criança 

que trabalha, ela ajuda a mãe no turno oposto ao da escola, nas atividades mais leves – raspar 

mandioca ou despencar amendoim. Márcia tem um filho mais novo, Cássio, de sete anos, que 

acompanhou a conversa com Carina. A família também tem uma pequena venda ao lado de 

casa, que abre de sexta à noite até domingo; o estabelecimento vende bebidas, salgadinhos, 

tira-gostos e biscoitos. 

 

Os roteiros de Carina 

 

A entrevista foi feita no período das férias, mas pedi a Carina que pensasse no ano letivo que 

ela havia tido. De segunda a sábado, Carina acorda às 7h, sai para ajudar a mãe no trabalho – 

no momento da entrevista, elas estavam trabalhando raspando mandioca numa casa de 

farinha. Ela volta do trabalho aproximadamente às 11h. O local da casa de farinha fica 

próximo (pelo menos a uma distância caminhável) da casa da família. Cássio também estava 

no local da casa de farinha, mas brincava com outro menino de idade próxima. De volta pra 

casa, ela toma banho, almoça e vai à escola (de bicicleta, junto com uma colega e o irmão 

desta). Às 16:30h, ela volta da escola pra casa, toma banho e fica vendo novela, janta e vai 

dormir “depois da novela das sete”. Ela faz o dever de casa de manhã, antes de sair para o 

trabalho; ou então à noite. Também antes do trabalho e depois da escola, ela é encarregada de 

algumas tarefas domésticas: varrer e passar pano na casa. Segundo Carina, durante a semana, 

o único dia diferente é sexta, pois Márcia, ao invés de trabalhar na roça, vai para a cidade 



fazer a feira. Carina espera a mãe chegar em casa e a ajuda a arrumar as compras no armário. 

Também costuma ir para a casa das colegas, onde fica por um tempo não determinado. No 

sábado, depois de fazer as tarefas domésticas – lavar o banheiro e os pratos, ela vai ajudar 

Márcia na venda; a mãe coloca a cerveja pra gelar e, mais tarde, volta pra casa pra fazer a 

comida, enquanto Carina toma conta da venda, já que é uma hora em que não há muito 

movimento de fregueses. A venda fica aberta até as 20h. Dia de sábado, o pai de Carina cata 

castanhas; só se junta à mãe no comércio no domingo. Neste dia, eles vão a uma celebração 

religiosa às 10h; em seguida, vão para a venda, mas Carina se divide entre a ajuda à família e 

visitas às amigas de escola. No início da tarde de domingo, ela volta pra casa.  

Perguntada sobre seu dia preferido, Carina escolhe o sábado, porque é o dia em que ela brinca 

mais, geralmente jogando bola com o irmão. Vemos aí que o “regime” de trabalho assemelha-

se ao de Nelson (caso 02), em que é possível brincar bastante, aproveitando o baixo 

movimento comercial, e ainda dar conta da obrigação – no caso de Nelson, parece haver uma 

responsabilidade maior sobre o estabelecimento; e a mãe de Carina deixa claro que a venda é 

mais uma fonte de renda (e que rende pouco), funcionando apenas no fim de semana. Ainda 

assim, o trânsito entre trabalho e brincadeira acontece com as duas crianças.  

 

A semana de Carina organiza-se assim: 

Manhã – (segunda a quinta) tarefas domésticas, escolares e trabalho na roça. 

Manhã – (sexta-feira) em casa, tarefas domésticas. 

Tarde – escola. 

Noite – em casa, novela e jantar; às vezes, o dever de casa. 

Sábados e domingos – na venda e brincando pelas redondezas.  

 

A preocupação em colaborar com a família aparece, como veremos adiante, nos significados 

construídos por Carina; sua mãe chama a atenção para o fato de que a menina não faz os 

trabalhos por obrigação: 

 



Márcia - Menina boa, trabalha, à vontade, do jeito que ela quer, não recrama, hoje mesmo o 

irmão tava recramando com ela, que não ia trabalhar, aí ela disse, “ah, pois eu vou trabalhar, 

porque eu ajudo mainha, pois na hora que eu quero as coisa, mainha me dá” (...) 

(...) porque ela se interessa fazer aquilo; ela não é uma menina pra dizer assim, “ah, eu não 

vou fazer isso, porque isso é obrigação de minha mãe fazer isso”, não, ela faz por livre e 

espontânea vontade dela. 

 

É difícil precisar o quanto de espontaneidade ou de necessidade existem no fato de Carina 

trabalhar; ao tempo em que destaca a vontade da menina em participar, Márcia fala da 

condição econômica difícil em que vive sua família. Ela é a única de 13 irmãos que se 

estabeleceu na roça e teria, com isso, herdado a “sina” de seus pais; apenas melhorou sua 

situação específica de trabalho, pois não realiza, como sua mãe precisou, tarefas pesadas 

como a de tocar pasto.  Para termos uma noção, Márcia ganha, por cesto de mandioca 

raspada, R$ 1,50; e foi difícil tirá-la do trabalho para realizar a entrevista. Assim, ela se refere 

ao seu filho mais novo:  

 

Márcia – sempre a gente começa a botar com sete anos, oito anos, que é pra não ficar assim, 

traquinando, mexendo coisa dos outro, aí começa a botar com sete anos. Esse mesmo, ontem 

mesmo, eu comecei botando, pra trabalhar, porque tava brincando, tava quebrando as coisa 

dos vizinho aqui; aí agora eu comecei a botar ele pra trabalhar. Trabalhando, como minha mãe 

dizendo, que trabalhando, só pode ter o melhor (...) 

 

 

Carina: infância e trabalho 

 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da conversa com Carina e com sua mãe, 

Márcia: 

 

1. Infância-ajuda 

2. Infância-brincadeira 

3. Trabalho-diversão 



4. Trabalho-oportunidade 

 

1. Infância-ajuda 

No relato de Carina, a preocupação em ajudar os pais e colaborar em casa aparece diversas 

vezes – “brincar, estudar e ajudar” são verbos que aparecem na mesma sentença, quando ela 

fala sobre ser criança. Podem ser coisas igualmente significativas; quanto à importância de 

ajudar, ela diz que estudar não é o suficiente: 

 

Carina- ajudar as mães dentro de casa, não fazer, varrer a casa, fazer tudo sozinho, mas também 

ajudar. Se a mãe tá varrendo a casa, “ô mãe, eu vou varrer também”, varre. Se tiver algo na 

roupa, “ô, mãe, eu vou lavar minha blusa, essa blusa fina, dá pra eu lavar”. (-) não fazer tudo 

sozinho, querer ser bom, maior. 

 

 A menina explica, antes disso, que ajudar os pais é importante porque a partir daí, 

começamos a ajudar as outras pessoas. 

 

2. Infância-brincadeira 

 

Existem algumas atividades que Carina associa diretamente a sua infância, como foi dito no 

indicador anterior; mas a brincadeira aparece como atividade preferida, assim como no 

depoimento de várias outras crianças. A brincadeira aparece, também, associada a outras 

atividades – para ela, é possível “trabalhar brincando” ou “brincar de escola”. Isso pode 

estender a brincadeira a momentos ou situações de seu dia em que alguém possa pensar, à 

primeira vista, não serem lúdicos ou mesmo prazerosos; neste caso, o significado que a 

própria criança dá ao que experiencia é muito importante. 

 

3. Trabalho – diversão 



A semana de Carina é repleta de atividades de rotina – além da escola, arrumar a casa, ajudar 

na roça e na venda – e isso é encarado de forma bastante positiva por ela. Se, quando ela fala 

de trabalhar brincando, pode-se configurar o indicador “infância-brincadeira”, também é 

possível usar a informação e agregá-la a outro indicador – o do trabalho como algo divertido, 

algo que ela pode fazer “brincando, (...) cantando”. Apesar de ela saber que há pessoas que 

não acham que uma criança deve trabalhar, Carina acha que precisa fazê-lo; e mesmo por 

necessidade, ela se sente bem por colaborar, e afirma que o faz por vontade própria: 

 

Carina - também eu gosto de ajudar minha mãe, meus pais, né? Eu gosto de ajudar meus pais, 

e também porque eu gosto dessa rotina. E é bom, essa rotina, é boa, porque é uma diversão, e 

ao mesmo tempo, o trabalho. Trabalho junto com a diversão. 

 

4. Trabalho – oportunidade 

Para Carina, uma criança que trabalha tem a vantagem de aprender a ser uma pessoa 

trabalhadora, pois entra nessa rotina e não fica na “preguiça de sempre”.  Na medida em que 

acha importante trabalhar, inclusive para ajudar sua família, o trabalho aparece como algo 

benéfico, uma possibilidade: 

 

Carina - então, ela [a mãe] me dá essa oportunidade, pra mim, pra conhecer como é o trabalho; 

as preocupações do trabalho. 

 

A oportunidade de trabalhar deve ser aproveitada em especial no contexto familiar, no qual a 

criança pode tomar a iniciativa de ajudar seus pais em tarefas de casa, por exemplo; Carina 

fala em pegar as roupas mais finas – que compõem um trabalho mais leve – e lavar por conta 

própria. Deste modo, ela aproveita as vantagens que o trabalho lhe oferece – o aprendizado de 

habilidades, a cooperação e a disposição em trabalhar.  

 

 

CASO 04: CAIO VITOR 



 

Caracterização 

 

Iara tem 30 anos e está, no momento, desempregada e sem nenhuma renda; ela mora com seus 

filhos na zona urbana – um bairro da periferia de Salvador. Atualmente, recebe pequenas 

quantias de dinheiro para cuidar (dar banho etc) de uma tia recém-operada num bairro 

próximo ao seu. Seus filhos Caio Vitor e César têm ambos 12 anos (a diferença das datas de 

nascimento deles é de menos de um ano, sendo César o mais velho) e trabalham carregando 

compras de clientes num supermercado do bairro (o mais velho) e ajudando a vender frutas 

numa barraca de feira, atividades pelas quais são modestamente remunerados. Esse trabalho 

acontece de manhã, no turno oposto ao da escola; na saída das aulas, eles treinam esportes 

regularmente através de um projeto no bairro: um dos meninos joga capoeira, e o outro joga 

futebol. O treino ocorre de três a quatro vezes por semana. Caio Vitor, o mais novo, foi o 

participante analisado aqui. 

 

Os roteiros de Caio Vitor:  

 

A semana de Caio Vitor de segunda a sexta é composta das seguintes atividades: todas as 

manhãs, depois de acordar aproximadamente às 7h, ele vai ajudar o amigo de sua mãe na 

barraca de frutas que este tem na feira. O trabalho é de auxiliar na venda dos produtos, em 

particular quando o dono precisa se ausentar por qualquer motivo – Caio Vitor fica 

responsável pela barraca. Ele conta que, nesses momentos em que fica sozinho, quando chega 

um freguês amigo do dono, a pessoa geralmente telefona pra confirmar com comerciante que 

está fazendo a venda com Caio Vitor. Perguntado sobre a remuneração, Caio responde que, 

em geral, ele ganha alguma fruta para levar pra casa e fazer sucos ou vitaminas; 

ocasionalmente, ele ganha “dois reais, esses dinheiros assim...”. Ele prefere quando o 

pagamento é em dinheiro, porque assim ajuda a mãe.  

Às 11h, Caio Vitor deixa a feira e vai pra casa (a distância é percorrida a pé tranquilamente, 

pelo seu depoimento). Ele assiste à televisão, toma banho, almoça, veste a farda e vai à escola 



a pé. Depois da escola, e volta pra casa e vai ao treino de futebol. Esse treino é comandado 

pelo mesmo rapaz que possui a barraca de frutas na feira; é um rapaz conhecido de Iara, mãe 

do garoto. O treino termina mais ou menos às 18h e Caio Vitor volta pra casa novamente; ele 

compra o que a mãe pede e a ajuda a fazer comida – ela faz a comida à noite, explica ele, pois 

tem passado algumas tardes tomando conta de uma tia que passou por uma operação. Ele 

assiste à novela e vai dormir. A semana passa na mesma rotina até a sexta-feira quando, após 

o treino, ele costuma visitar a avó – que mora no bairro vizinho. O fim de semana é passado 

com a avó, pois outros primos também vão pra lá e eles brincam juntos – mais frequentemente 

de bola e bicicleta, segundo Caio. 

 

Aqui está um resumo da semana de Caio Vitor: 

Manhã – Trabalho na barraca de frutas 

Tarde – na escola; depois, treino de futebol. 

Noite – em casa; dever (enquanto assiste à novela) e ajudar a mãe. 

Sábado e domingo – em casa ou casa da avó, brinca. 

 

Para Iara, seu filho vive melhor do que ela viveu, porque hoje ele tem mais possibilidade de 

estudar – apesar da dificuldade financeira em que se encontram. O trabalho de Caio Vitor é 

visto por ela como tendo uma função dupla – a de ajudar a família e a de ocupá-lo; para ela, é 

um alívio saber que o filho está ajudando alguém e não sem fazer nada útil:  

 

Iara - eu acho assim, que hoje em dia, uma criança que trabalha e que estuda, ocupa mais tempo, 

pra eles não tar na rua, de uma ajuda, já vê o que ele quer realmente da vida, porque uma mente 

ocupa*, vazia, só traz coisas, só (-) coisas ruins, né? 

 

O bairro em que eles moram é descrito (por Iara e por Caio Vitor) como perigoso, com muitos 

traficantes, segundo o menino. Desse modo, ocupar o tempo em algum trabalho pode afastá-lo 



do contato com o crime. Mas ela lembra que o estudo deve vir em primeiro lugar e que isso é 

uma preocupação que ela destaca para o filho: 

 

Ontem mesmo eu me zanguei até com Caio, porque ele não fez a atividade de Matemática. O 

que você não sabe, você pergunta, isso não é feio! Aí eu disse a ele, (-) você não saber isso aqui, 

você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, porque eu acho que isso é a primeira coisa, 

você tem que aprender, a um Português, uma Matemática é importante na sua educação, você 

devia aprender isso. Ele, "ah, minha mãe, eu não sei", você pergunta a mim, o pouco que eu sei 

eu vou te ensinar. Pergunta à vizinha, pergunta ao professor, isso não é vergonha, não. Hoje, eu 

vou comprar uma tabuada e vou deixar aqui, pra você revisar e você fazer. Vou pegar um 

trocado e você vai ter, porque eu acho assim, que ele não aprender, ele não vai ser nada, que não 

adianta só você trabalhar, ter aquele dinheiro ali... 

 

O contato com Caio Vitor, a única criança trabalhadora em zona urbana desse estudo, seu 

irmão e sua mãe mostrou uma família em situação de muita pobreza (Iara já tentou se 

cadastrar no Bolsa-Família, mas seu CRAS fica a uma distância de ônibus e ela raramente tem 

dinheiro para o transporte), cuja única renda mensal fixa são R$ 80,00 dados como pensão 

pelo pai dos meninos. A pobreza é acompanhada por uma situação de grande insegurança e 

criminalidade, conforme eles relatam; esta parece ser a condição do trabalho realizado por 

crianças na zona urbana fora do ambiente doméstico, a exemplo das atividades de crianças e 

adolescentes em situação de rua (Cruz & Assunção, 2008). 

 

Caio Vitor: infância e trabalho 

 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da entrevista com Iara e com seu filho 

Caio Vitor: 

 

1. Infância – cultivo de qualidades 

2. Infância – esporte 

3. Trabalho – ajuda 

4. Trabalho – ocupação 



5. Trabalho positivo 

 

 

1. Infância-cultivo de qualidades 

A importância que Caio Vitor deu, em seu discurso, a possuir características positivas – ser 

uma criança que respeita os pais, e que lhes obedece – é ressaltada como um indicador 

inclusive pela ausência de outro indicador presente na maioria das crianças, quando falam 

sobre si: infância como período no qual brincar é importante. Apesar de Caio Vitor relatar as 

brincadeiras com primos e o gosto pelo esporte se sobressair em sua rotina, ele não se refere 

diretamente ao ato de brincar para definir sua vivência da infância; tampouco aparece a 

palavra diversão na conversa – outra palavra também comum para outras crianças. Ao invés 

de atividades que sugerem uma rotina mais descontraída ou despreocupada com 

compromissos, Caio Vitor aponta para preocupações que ele tem enquanto criança:  

 

Caio Vitor - e chegar na escola, fazer o dever tudo certinho, não brigar com os, com os 

meninos, fazer as coisas certas, não se meter em briga, esses negócios, de; não se meter, 

arrumar nada, esse negócio de cigarro, não beber nada que alguma pessoa dá, chamar assim 

pra falar alguma coisa, assim, não ir (...) 

 

 

2. Infância – esporte 

O caráter divertido ou lúdico que acompanha as infâncias das crianças que participam deste 

estudo é materializado, no discurso de Caio Vitor, pela forte presença do esporte em sua vida.  

Ele treina futebol durante toda a semana, após a escola; joga bola nos fins de semana e sua 

matéria preferida é Educação Física. Ele coloca a prática de esportes como a melhor parte de 

sua vida e, pela descrição de sua semana, é talvez a atividade a que ele se dedica com mais 

frequência. 

 



3. Trabalho – ajuda 

Este indicador se configura não apenas porque Caio Vitor, quando se refere ao trabalho diário 

na banca de frutas, explica que ajuda o dono da barraca – mesmo o retorno que ele obtém 

com esse trabalho é informal: às vezes um dinheiro trocado, outras vezes um pagamento em 

frutas. Também sua mãe, Iara, quando se refere ao trabalho que ela desempenhava em sua 

própria infância, explica que não era bem um trabalho o que ela fazia: 

 

Iara - desde 12 anos, que eu ia pra casa das pessoa, assim, ajudava em alguma coisa pra ter um 

prato de comida; minha mãe foi separada, meu pai largou a gente tudo pequeno, pra daí, a 

mariscar, e a pegar peixe, essas coisas assim, na maré. 

 

A indefinição do que seria realmente um trabalho, na fala da mãe de Caio Vitor, pode estar 

relacionada a uma cultura – comum no Brasil – de encarar o trabalho doméstico como uma 

espécie de ocupação invisível, que não funciona sob a regulamentação de leis trabalhistas e 

que, assim, mal é remunerada. Desse modo, quando dizemos que uma atividade “não é bem 

um trabalho, é uma ajuda”, estamos nos eximindo de pensar nas condições de trabalho e de 

pagamento. Aliado à noção de uma ajuda benéfica, o trabalho de Caio Vitor é encarado de 

modo bastante positivo por ele e por sua mãe ainda por outras razões, que serão explicadas no 

indicador seguinte. 

 

4. Trabalho – ocupação 

Num contexto urbano em que se encontra a família – pobre, inseguro e violento, o trabalho 

aparece como um passatempo importante: é uma atividade que ocupa o tempo ocioso da 

criança, tira-a da rua e dos perigos que esta pode oferecer. Segundo Iara, “em relação de 

trabalho em criança, eu acho que cada vez ele ocupar a mente dele com alguma coisa, vai ser 

melhor pra ele”. Trabalhar não é a coisa mais importante para Caio Vitor e para sua mãe; é o 

estudo que aparece como uma atividade que direciona a criança para um futuro melhor. No 

entanto, apenas a escola não ocupa tempo o suficiente; a rotina de Caio Vitor está 

razoavelmente cheia – trabalho num turno, escola e treino de futebol no outro – e isso parece 



deixar sua mãe mais tranquila. Na falta de “acesso ao que fazer”, segundo ela, é bom que ele 

esteja trabalhando. 

 

5. Trabalho positivo 

Este indicador se configura, em parte, a partir dos significados agregados nos dois indicadores 

anteriores. Caio Vitor não se refere em momento algum a alguma desvantagem ou 

descontentamento em relação ao seu trabalho, e o define, explicitamente, como algo positivo, 

ainda que seja uma necessidade em sua vida; mas é algo que o tira da rua e é, também, um 

modo de ter algum dinheiro quando sua mãe lhe pede (inclusive por Iara estar desempregada 

no momento). Ele coloca que é importante aprender a gostar do trabalho; e que crianças que 

não trabalham não vivenciam esse aprendizado.  

 

CASO 05: ROBSON 

 

Caracterização 

 

Neide tem 27 anos, é casada com Leandro, de 42 anos. Ela se casou aos 17 anos e mora na 

zona rural do município de Cruz das Almas; tem três filhos e trabalha para pequenos 

proprietários da região, ou na terra em que mora com a família (herdada provisoriamente 

desde a morte do sogro). O trabalho também depende da estação: limpar o solo, semear ou 

despencar amendoim, colher laranjas ou raspar mandioca. Robson é o mais velho, de nove 

anos, e ajuda a mãe no turno oposto ao da escola, nas atividades mais leves – raspar mandioca 

ou despencar amendoim. 

 

Os roteiros de Robson 

 



O contato com Robson e com Neide (o marido de Neide estava em casa cuidando do filho 

caçula, de quase três anos; o tempo estava chuvoso e não era possível trabalhar na roça) foi 

feito no período de férias escolares, no momento em que Neide trabalhava na casa de farinha 

ajudando a irmã. Robson estava há cerca de quinze dias na cidade, hospedado na casa da 

madrinha – local onde aconteceu a conversa com ele. 

Robson conta que vai à escola de bicicleta pela manhã, de segunda a sexta; ele volta para casa 

para almoçar, e depois estuda, vê televisão e brinca, às vezes um amigo aparece e eles 

brincam juntos. Mais tarde, ele assiste mais à televisão, (geralmente, novela), janta e vai 

dormir.  

No fim de semana, ele conta que brinca bastante, com o irmão mais novo, inclusive, às vezes 

vai à casa da tia (na zona rural, onde mora), e vê televisão também. 

 

Esta é a semana resumida de Robson: 

Manhã – aulas. 

Tarde – dever de casa, brincadeiras e televisão. 

Noite – jantar; brincadeira e televisão. 

Sábado e domingo – brincadeiras, visitas a parentes; televisão. 

 

Depois de descrever toda a sua semana, perguntei a Robson sobre alguma atividade de 

trabalho, pois ele tinha sido apontado, por conhecidos de onde morava, como uma criança 

trabalhadora.  Ele explica que ajuda os pais nas férias, principalmente: 

 

Robson - quando assim, eu tou de férias, eu ajudo ela. Ela vai trabalhar, eu vou junto. Pra 
trabalhar, ajudar ela. 

Lia – todo dia? 

Robson – quase. Aí, eu trabalho um pouco, umas nove e meia eu volto, vou ver televisão, meio 
dia eu almoço, e de tarde eu posso até ir de novo, vou lá trabalhar. 

Lia – mas você trabalha fazendo o que? 

Robson – Assim, limpando roça, esses mato pequeno. É, porque os grande eu digo a meu pai que 
eu não vou não. (...) 

 



Neide também contextualiza as condições de trabalho de Robson, explicando por que eles lhe 

reservam os trabalhos mais fáceis:  

 

Neide – Aí ele sabe semear tudo certinho, se é despencar amendoim, ele sabe despencar, outros 

trabalho assim, na enxada eu não boto, que acho que ele é novo demais, eu não quero botar, mas 
se (...) mesmo, ele sabe fazer. 

Lia – se for o quê? 

Neide – se for por uma necessidade de ele (...), ele sabe fazer, só que a gente acha que ele tá novo 
pra forçar no sol, e tal, e eu quero mais que ele interesse aos estudos do que na roça mesmo; que 

hoje em dia a roça só é mais pra quem já tá, mas pra quem tá chegando, é melhor procurar outra 

coisa melhor. 

 

 

Na época da entrevista, Robson ainda não tinha ido trabalhar na roça, pois ainda não tinha 

chegado a época de semear a manaíba (mandioca), que é a tarefa mais leve. Neide fala, na 

entrevista, sobre as capacidades e o grande interesse pela escola que Robson tem, e dos planos 

de ir à faculdade. A inteligência e o aproveitamento escolar de Robson foram inclusive o 

motivo pelo qual ele me foi sugerido como participante da pesquisa. Neide segue contando 

que, até nas férias, ele faz deveres de casa e, como ele mesmo falou algumas vezes na 

conversa, “brinca de estudar”. Durante o ano letivo, Robson também ajuda os pais, a não ser 

que ele tenha prova e precise estudar. A prioridade, segundo Neide, é sempre a escola. A 

motivação de Robson é encarada de forma positiva pela mãe, pois a vida na roça, como ela 

diz, é só “pra quem já tá”. O gosto pela escola e pelos livros é inclusive uma diferença entre a 

infância de Robson e a sua; ela conta que não se importava muito com os estudos (chegou a 

estudar até a oitava série). Quando seus filhos estiverem mais crescidos, Neide pretende 

retornar aos estudos e seguir o sonho de ser professora. 

 

Robson: infância e trabalho 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da entrevista com Neide e com Robson, 

seu filho: 

 

1. Infância-tempo do “ainda não” 

2. Infância-tempo de escola 



3. Trabalho escolar 

4. Trabalho – esforço físico 

5. Trabalho – grau inerente de dificuldade 

 

 

1. Infância-tempo do “ainda não” 

Em alguns momentos das conversas com Neide e Robson, surge a ideia da criança como 

alguém que ainda não está pronto para fazer alguma coisa, ou que não tem a idade apropriada 

para algo.  Neide, por exemplo, comenta que, com a idade que Robson tem, ela diz a ele que 

ele deve mais estudar do que trabalhar; quando ele estiver mais velho, as duas atividades 

podem ganhar importância semelhante. Já a algumas tarefas na roça, ela se refere como sendo 

algo que o filho já é capaz de fazer, como trabalhar na enxada; mas que ela e o marido 

preferem não colocá-lo ainda, porque ele “é novo demais”. O próprio Robson relata a situação 

de trabalho na roça em que ele fica de fora porque o trabalho é mais pesado:  

 

Robson - Aí eles deixam eu não ir, aí eu pego e só vou quando tá o mato pequeno, arranco 

amendoim, (...), eu encho as caixa de mandioca, essas coisas, assim, é trabalho (...). 

 

Ser uma criança que ainda não realiza um certo tipo de tarefa ou não tem algumas 

capacidades específicas aparece, por contraste, quando Neide se refere ao excelente 

desempenho acadêmico do filho; Robson é um aluno bastante motivado e com boas notas, e 

só não pôde avançar de série porque ainda não tinha a idade certa; sua mãe o considera uma 

criança muito adiantada para a idade que tem. 

 

2. Infância tempo de escola 

Neide avalia sua infância como diferente da de seu filho, e uma diferença importante está 

precisamente no papel da escola que, atualmente, é maior na vida de Robson. Apesar de o 

menino saber se mover e agir muito bem na rotina de trabalho na roça, Neide chama atenção 

para o fato de que ele está “na fase da escola”, e esta deve ser sua prioridade; e essa 



importância aparece na descrição que Robson faz da escola e das tarefas escolares. Um 

depoimento mais longo de Neide ilustra a infância como tempo de escola: 

 

Neide - então eu prefiro que ele estuda, pra ser alguém, assim, outra coisa, ser melhor, o que ele 

quiser, o interesse dele é que ele vai ver. Tem hora que ele diz que quer ser professor, aí na 

hora* ele diz assim, (...), professor, será que eu vou ter paciência com aqueles aluno que é 

burro? Eu digo, não é burro, é questão que não se interessa, aí ele fica pensando nisso, aí eu 

sempre digo a ele, que o estudo é outra coisa do que a roça, pra estudar e ter a faculdade e tudo, 

é melhor que na roça, continuar na roça. Na roça só a gente que já tá, que já sabe a vida certa, 

mas pra quem vai chegando é mais difícil. 

 

 

3. Trabalho escolar 

Mais uma vez, o indicador que entende a escola como uma espécie de trabalho emerge do 

discurso da criança. Novamente, ir à escola aparece como uma obrigação ou trabalho 

prazeroso; em alguns momentos, aparece inclusive, na fala de Robson, a expressão “brincar 

de estudar”. A relação afetiva complexa (não necessariamente contraditória) com a escola 

aparece aí, pois esta é, por vezes, encarada como um prazer; por outras, como uma obrigação. 

Robson diferencia, até, o trabalho na escola de outros tipos de ocupação:  

 

Robson – porque o escolar a gente vai cresce mais, cresce, assim, saber mais coisas; pra a gente 
poder trabalhar, fazer qualquer coisa, pra a gente saber já trabalhar, como que se faz. 

Lia – e o despencar amendoim? 

Robson – despencar amendoim, a gente pegar, vender, e ganhar dinheiro. Mas não é a mesma 

coisa que escolar; escolar a gente vai, estuda, e a gente pode fazer outro trabalho que ganha 
mais ainda. 

 

4. Trabalho-esforço físico 

O indicador que associa o trabalho a esforço físico já apareceu no discurso de outro 

participante (Carlos, do caso 01, também trabalhador); e emerge, aqui, nas vozes de Robson e 

de Neide também. Ambos afirmam que Robson, quando trabalha na roça, não realiza as 

tarefas que são muito pesadas para sua idade, ou seja, aquelas que exigem maior esforço físico 

– arrancar matos altos para preparar a terra para ser semeada e lidar com a enxada, por 



exemplo. Fazer um esforço físico como carregar peso é uma categoria de trabalho avaliada 

negativamente por Robson – um tipo de ocupação que, em seu entender, é difícil para a 

criança. Parece ser uma atividade da qual ele mesmo é poupado; mas que existe, certamente, 

para outras crianças trabalhadoras. 

 

5. Trabalho-grau inerente de dificuldade 

Este indicador é bastante interessante e apareceu apenas no depoimento de Robson; ele agrega 

pequenos significados que aparecem em indicadores anteriores; por exemplo, o indicador 

“trabalho escolar” que assume a escola como um trabalho, mas que é fonte de satisfação e 

para o qual Robson se encontra bastante motivado. Encarar um trabalho qualquer como uma 

atividade que possui um certo grau de esforço ou dificuldade é um modo de entender as 

relações que as crianças estabelecem com a rotina escolar e com quaisquer outras tarefas que 

possuam. Como define Robson: “Quando o trabalho é fácil, é bom. Quando é muito difícil, é 

ruim, mas quando é um pouco difícil, vai ser um pouco bom, porque trabalho nenhum vai ser 

muito fácil. Cada um vai ser um pouco difícil.” 

 

Esses foram os cinco participantes trabalhadores de nosso estudo. Para fins de organização, 

passamos, agora, para as crianças não trabalhadoras. 

 

4.2.2. Crianças não trabalhadoras 

 

CASO 06: ISABELA 

 

 

 

 



Caracterização  

 

Isabela tem dez anos, e figura, nesta análise, como uma criança que não trabalha. Ela mora 

num bairro central de classe média/alta em Salvador (zona urbana, portanto), e frequenta, no 

turno matutino, a quarta série de uma conhecida escola particular da cidade. Ela vive com a 

mãe, Graça, de 49 anos, que trabalha como terapeuta, e João, de 65 anos, que é funcionário 

aposentado de um banco. João tem uma filha já adulta, de aproximadamente 40 anos, de um 

casamento anterior. 

 

 

Os roteiros de Isabela 

 

Tendo dez anos recém-completados no momento da entrevista, Isabela reside num bairro de 

classe média/alta de Salvador. Explicitamente perguntada sobre como corria sua semana, ela 

começou desde o momento de acordar, relatando a ida à escola, no período da manhã, com as 

aulas e suas matérias diferentes; voltando para casa, ela almoça e faz o dever de casa. Depois, 

seu pai revisa seus deveres para conferir se está tudo certo, enquanto ela espera vendo 

televisão ou ao computador (“tudo numa horinha só, porque meu pai deixa a tevê desligada”); 

se há erros, ela conserta e, se não, guarda o material para ir à escola no dia seguinte. Depois 

de tomar banho, ela vê DVDs na televisão ou fica mais tempo no computador, e vai dormir, 

geralmente, às 21h. De segunda a sexta-feira, a única alteração na rotina relatada por Isabela é 

a diferença entre as diferentes matérias que ela pega na escola, dia por dia. Chamou a atenção, 

na fala de Isabela, ela considerar a segunda-feira como às vezes muito ruim, pois “é o começo 

da semana, você fica às vezes com preguiça, tal”. E a sexta-feira, além de ter a matéria na 

escola que ela gosta mais (aula de artes), é o último dia da semana na escola, então “é o dia 

mais legal da semana para a gente”. Apesar de relatar a ida à escola como algo que a satisfaz, 

Isabela a qualifica também como uma obrigação, na qual algumas atividades são mais 

prazerosas e outras, bem menos (caso da aula de educação física, para ela).  No sábado, ela 

não relata nenhuma obrigação, apenas se divertir; uma atividade rotineira é ir passear no 



shopping, algo que ela gosta bastante. No domingo, ela costuma ficar em casa, e a televisão e 

o videogame são seus passatempos mais comuns, já que “não tem nada pra fazer”. 

 

A semana de Isabela pode ser esquematizada assim: 

Manhã – na escola. 

Tarde – em casa; tarefas escolares; televisão, computador. 

Noite – Televisão ou outras atividades de passatempo. 

Sábados e domingos – nenhuma obrigação; diversões como ir ao shopping e brincar em casa, 

uso do computador ou videogame. 

 

No contato com Graça e João, seus pais, é possível perceber, na rotina de Isabela, algumas 

atividades que, se não são declaradamente consideradas trabalhos, não possuem caráter de 

diversão e são intencionalmente designadas à criança com o propósito educativo. Graça conta 

que aprende com seu marido (que já possui filhos de outro casamento) a educar sua única 

filha. Desse modo, Isabela precisa tirar o lixo de vez em quando, e deve colocar as roupas 

sujas no cesto, lavar a própria calcinha, fazer a própria cama. No caso destas tarefas 

domésticas rotineiras, o que é enfatizado pelos pais é mais a necessidade de a criança se 

defrontar com essas obrigações do que exatamente ajudar no funcionamento da casa. É uma 

preocupação com a promoção de habilidades e competências, quando se trata de tarefas 

relacionadas ao autocuidado; e com a sensação de um senso de partilha e pertencimento 

familiar, quando são tarefas realizadas para a família como um todo (Goodnow, 1989; apud 

Bastos, 2001).  

O trabalho das crianças, particularmente em âmbito doméstico, tem sido tradicionalmente 

associado, na literatura internacional, a um interesse, por parte dos pais, pela socialização dos 

pequenos (Goodnow, 1989); isto é, à aquisição de comportamentos de cooperação, promoção 

de responsabilidade e de papéis de gênero, entre outros. Na rotina de Isabela, apareceu – no 

discurso de sua mãe – uma atividade que se constitui numa espécie de interface entre uma 

tarefa essencialmente doméstica e uma tarefa de um ambiente típico de trabalho, que é a 

seguinte: Graça, sua mãe, comentou que ela e o marido não dão mesada à filha e que, para 

Isabela ganhar algum dinheiro, ela mesma se ofereceu para ajudar a mãe em seu trabalho. 

Graça é terapeuta (parece trabalhar com abordagens corporais, predominantemente) e tem seu 

consultório/sala de atendimento dentro do apartamento em que a família mora. Isso significa 



que o telefone da casa é o mesmo do de seu trabalho; daí, Isabela se ofereceu para atender o 

telefone para a mãe. Assim, ela comprou uma agenda e anota os recados dos clientes da mãe, 

para que esta lhes retorne quando estiver disponível.  Graça lhe paga quanto quiser, e orienta a 

filha para que guarde o dinheiro pra comprar algo importante pra ela. Bastos (2001, p. 111) 

lembra como o engajamento da criança nesse tipo de tarefas pode representar suas primeiras 

experiências com a divisão do trabalho e com as relações interpessoais implicadas em tal 

divisão. Graça completa, com esse exemplo, seu argumento de que o trabalho poderia [grifo 

nosso] ser uma coisa boa para a criança, desde que fosse algo que ela quisesse, mas o 

desqualifica, na atualidade, pela mudança, desde sua geração para a de sua filha, dos valores e 

entendimentos ligados à infância e educação. Na fala dos pais de Isabela, aparecem distinções 

quanto a um trabalho estritamente doméstico e um trabalho remunerado – as quais serão 

exploradas na construção dos indicadores, logo em seguida. 

 

Isabela: infância e trabalho 

 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da entrevista com Isabela e com seus pais, 

João e Graça: 

 

Indicador 01: Infância – direitos 

Indicador 02: Infância – limitações 

Indicador 03: Trabalho escolar 

Indicador 04: Trabalho – recompensa 

Indicador 05: Trabalho – escolhas 

 

 

Indicador 01: Infância – direitos 



Na medida em que a conversa com Isabela mostrou a importância do estudo e da diversão em 

sua vida, em diversos momentos, aparecem palavras ligadas a direitos da criança. Desde o 

início da entrevista, quando lhe foi mostrado o desenho de crianças trabalhando, Isabela 

avaliou prontamente a situação como não sendo correta, e alguma vezes ela reiterou sua 

avaliação: a criança não deveria estar fazendo o trabalho de casa, já que “trabalho não é coisa 

de criança”. Ela chamou a atenção para a necessidade de proteger a menina (do desenho) da 

situação, e para os perigos que o trabalho pode causar à saúde desta – o direito à proteção 

aparece em seu discurso. Isabela inclusive chega a dizer que uma criança pode se sentir 

satisfeita realizando alguma atividade laboral, mas apenas se ela não estiver ciente de que isso 

é algo contra a lei.  

Há outro direito menos comum, mas citado pela menina com satisfação; o direito à liberdade. 

Aqui, liberdade se refere à realização de atividades lúdicas e físicas, e ainda de poder se 

expressar.  

O contato com Isabela deixa a impressão de que ela conhece seus deveres (estudar, no caso) e 

direitos; ao fim da conversa, ela explica que já teve aulas sobre isso na escola, já tendo 

também feito vários deveres sobre o assunto. 

 

Indicador 02: Infância – limitações 

 

Este indicador está bastante ligado ao anterior, que associa a infância aos seus direitos. Isto 

porque Isabela entende as diferenças entre adultos e crianças em duas direções: numa, as 

crianças fazem coisas além dos adultos, de certo modo: “A criança tem mais facilidade de 

aprender do que o adulto, porque o adulto pensa que, alguns adultos pensam que só porque já 

é grande, não pode aprender nada, você já sabe tudo, não precisa mais...”. O oposto, 

entretanto, também é verdade:  

 

... que criança nem sempre pode fazer essas todas coisas, né. Ela não pode mexer com um 

abridor de latas, porque pode se furar, e aí ela vai se machucar, ela não pode se arriscar demais, 

porque pode quebrar um osso ou pode até morrer, né? Por exemplo, ela não pode mexer com 



fogo, pode, assim, se queimar. Eu mesma já me queimei, mas a culpa não foi minha. É... e é 

isso, é só isso, não tem muitas coisas não.  

 

por exemplo, as crianças não podem entrar, assim, as crianças não podem entrar em alguns tipos 

de filmes; tem vários filmes aí que você vê assim, aí, você, “ah legal!”, mas aí depois o adulto 

vem e disse assim, você não pode porque você é menor de idade e isso não é legal, né? 

 

Assim como o trabalho, que Isabela não associa à infância, há outras coisas que as crianças 

ainda não podem fazer, e para as quais devem esperar se tornarem adultas. 

 

 

Indicador 03: Trabalho escolar 

A primeira coisa que deve ser dita quanto ao trabalho é que há, também para Isabela, uma 

diversidade na compreensão e demarcação do que é o trabalho. Novamente percebe-se como é 

importante não tratá-lo como um fenômeno homogêneo – o que poderia simplificar suas 

causas ou motivações, ou ainda uniformizar os modos de intervenção quando se trata de 

crianças e adolescentes trabalhadores. 

Diante disso, ainda que não se considere uma criança trabalhadora, Isabela fala sobre 

atividades que expressam significados próximos ao do trabalho. Quando a conversa se 

aproxima explicitamente do tópico, as primeiras opiniões são de que trabalho não é coisa de 

criança. Essa afirmação aparece quando Isabela vê o desenho de uma criança varrendo o chão 

de uma casa. Ela completa seu raciocínio da seguinte forma, referindo-se à menina no 

desenho: “ela não devia estar sorrindo porque trabalho não é coisa de criança. É o seu trabalho 

estudar, e pra se divertir, ela brinca.”  

Assim, no discurso de Isabela, há um trabalho para a criança – e esse trabalho é estudar. Em 

certa altura da entrevista, ela se refere ao trabalho como um emprego, e depois afirma que 

estudar é o emprego da criança.  



A escola aparece como organizadora principal de seus roteiros, visto que, ao descrever sua 

semana, vê-se o detalhamento de suas matérias e de como é feito o dever de casa, assim como 

uma sensação de rotina semelhante à relação que alguns adultos estabelecem com o trabalho:  

 

Isabela - Na segunda, eu acho esse dia muito, às vezes muito bom, e às vezes muito ruim. Muito 

ruim, porque é o começo da semana, você fica às vezes com preguiça, tal, e bom porque pelo 

menos você vai ver alguém que pode te apoiar, e brincar com você (...). 

Isabela - Na sexta-feira, é o dia mais legal da semana pra a gente, (...) nós alunos, porque é o 

último dia da semana na escola, né; (...) 

 

O que se expressa nessas frases é que o início e o fim da semana escolar são marcados com 

avaliações afetivas específicas na fala de Isabela, enquanto os outros dias foram descritos em 

termos de matérias e buscando avaliá-las em separado. Durante a conversa, apesar disso, ela 

se referiu à escola sempre de forma bastante positiva e, perguntada novamente sobre por que a 

sexta-feira era o melhor dia da semana, ela explicou que não gostava da sexta não exatamente 

por ser o último dia, mas porque era o dia de sua matéria favorita, artes. 

 

 

Indicador 04: Trabalho – recompensa 

A ideia de desempenhar alguma atividade e ganhar alguma coisa em troca apareceu algumas 

vezes na fala de Isabela em situações distintas. Ela começa a falar sobre trabalho como ir a 

um local, como um escritório, e passar o dia desempenhando tarefas repetitivas; mas completa 

que também se pode trabalhar em casa, e dá o exemplo de mulheres que têm filhos pequenos 

e cuidam deles e, posteriormente, fala de crianças também:  

 

Lia – então... ela não tem que ganhar dinheiro, então? 

Isabela – tem que, porque é o trabalho recompensado. Porque ela trabalha, eles trabalham, 

trabalham, trabalham, e eles têm que ganhar, é uma recompensa, porque trabalharam demais.  
Lia – e em casa? 

Isabela – e em casa, as mulheres, né, eles ganham um salário tendo os filhos deles, porque os 

filhos estão bem, não têm nada, não estão doentes, não tem nenhuma coisa assim, diferente 
neles, eles estão ótimos.  

Lia – huhum. 

Isabela – e é isso, né; trabalho em casa é recompensado com a saúde.  

 



Isabela – (...) Uma criança tem que, estudar, é o emprego dela; você vai estudar e a 

compensação desse trabalho que é estudar é que ela consegue quando crescer, ela vai conseguir 

ganhar as coisas mais facilmente, como, as pessoas que, as crianças quando ela sai da escola, ela 
vai pro colegial, do colegial, ela vai pra faculdade, né? 

Lia – isso. 

 

Vê-se a noção de recompensa traduzida em mais de uma situação – dinheiro, saúde e, no caso 

da criança que estuda, um ganho que chega no futuro. Mais adiante, na entrevista, Isabela fala 

na recompensa que a criança tem ao estudar, o que dá a ela “condições, de poder fazer as 

coisas que ela sempre quis, como viajar”. De qualquer modo, este ganho no futuro parece 

estar indiretamente relacionado a uma remuneração, ou ao que se pode ganhar quando se 

trabalha, na condição de adulto.  

 

 

Indicador 05: Trabalho – escolhas 

O quinto indicador apareceu, predominantemente, na conversa com João e Graça. O trabalho 

cujo significado se associa a uma escolha vem se contrapor à ideia de trabalho servil, e 

aparece com força no depoimento de Graça. Ela conta que, aos oito anos de idade, começou a 

cuidar de uma senhora paralítica numa família conhecida da sua; aos poucos, ela assumiu a 

função de cuidadora, à semelhança de uma enfermeira, e depois de copeira, auxiliando em 

serviços domésticos. Apesar de encarar a função doméstica com desagrado, ela avalia a 

experiência como rica; inclusive porque foi trabalhando como cuidadora que ela descobriu e 

desenvolveu sua vocação de terapeuta, que é sua atual profissão. Graça ainda coloca que, em 

sua família, ela foi a única criança que trabalhou, o que não foi uma escolha de nenhum de 

seus outros seis irmãos. Ela acredita que não se pode dizer que ela é mais ou menos feliz por 

sua trajetória, mas se refere a sua experiência como “libertadora” para ela: 

 

Graça – (...) um poder de que eu posso, eu posso ir ali comprar minha roupa, ir ali dar presente 

pra meus irmãos, ir ali comer um bom peixe, e comprar um bom peixe pra minha mãe fazer, 

então eu me conectei com o meu poder, uma coisa de um poder bom, de que eu tou produzindo 

algo que esse algo que tá me retribuindo e não tá me prejudicando, porque eu tou indo pra a 

minha escola, que é uma coisa importante eu tenho meu pão de cada dia, eu tenho pra onde 

voltar, eu era uma criança muito querida, todo mundo queria (...) 



 

Já João condena os pais que colocam seus filhos, nos dias de hoje, para trabalhar e repassar o 

dinheiro para o pai – quer dizer, apenas pela remuneração. Ele defende a época – como o 

tempo em que era criança e trabalhava – em que havia hora e método para as crianças serem 

ensinadas a trabalhar, imaginando, assim, outra situação em que a atividade laboral de 

crianças seria benéfica.  

Uma ilustração dessa situação seria a da própria Isabela, que ganha dinheiro em casa em troca 

de uma assistência no trabalho da mãe. É desse modo que essa situação é abordada por Graça 

e João: 

 

Graça - então assim, falar de trabalho: eu acho que... poderia ser uma coisa boa, mas se fosse 

uma coisa, assim, se a criança quisesse. Que fosse, você quer mesmo ficar três horas fazendo 

alguma coisa e você ganhar alguma coisa (...)? 

João– mas também você pode, mesmo sem querer, no desenvolvimento do dia-a-dia, na 

família... 

Graça - dentro da família... 

João – a criança pode perceber, que se ela quisesse alguma coisa, seria interessante, (...) 

 

Esse indicador demonstra, também, que é possível enxergar o trabalho de diferentes formas, 

de acordo com situações específicas. Se em um momento, tanto a criança quanto seus pais 

pensam no trabalho de crianças como injusto ou sofrido, noutro momento eles já vislumbram 

situações enriquecedoras, ou por ensinarem a quem trabalha o valor do trabalho ou mesmo 

pelo ganho financeiro obtido.   

 

CASO 07: CLAUDIO B. 

 

Caracterização 

 

Claudio B. tem 11 anos e frequenta uma escola privada de Salvador. Ele mora com sua irmã 

mais velha, Patrícia, de quatorze anos, e seus pais, Leila, 44 anos, e Claudio B. (idade não 



informada). Claudio e Leila são arquitetos – ela trabalha num escritório do qual é sócia e ele é 

professor universitário. A família reside num bairro nobre da cidade; no turno oposto ao da 

escola, Claudinho, como é chamado pelos pais, tem aulas de inglês e futebol. 

 

Os roteiros de Claudio B. 

 

No momento da entrevista, Claudinho estava em sua última semana de aula, terminando a 

quinta série. Sua rotina semanal e as atividades que a preenchem foram relatadas por ele e 

também por seus pais, em entrevista separada. Quando lhe pedi que descrevesse sua semana, 

o menino começou já dividindo os dias de acordo com as atividades específicas: segunda e 

quarta são dias praticamente iguais, bem como terça e quinta. No primeiro par de dias, ele 

pratica futebol no turno oposto ao da escola; e no segundo, vai para o curso de inglês. A aula 

de futebol é logo após o almoço, às 14h; e o inglês é no fim da tarde, às 17h. Pela manhã, ele 

vai à escola regularmente; relatou que em muitos sábados, ele também tem aula, mas de 

menor duração. A tarde de sexta é livre de atividades pré-estabelecidas e o fim de semana 

também, à exceção das manhãs de sábado em que ele vai à escola. Ele costuma passa o resto 

do sábado na casa da avó; e o domingo, na própria casa; cinema e clube são atividades 

frequentes nesse dia. Seu pai geralmente é o responsável pelo transporte para a escola. Sua 

avó é responsável por levá-lo para o futebol e trazê-lo pra casa; às vezes eles lancham em 

algum lugar depois da aula. A avó também o deixa no inglês e Leila o traz pra casa em um 

dos dias. De terça a quinta, Claudinho faz o dever de casa depois do futebol ou antes do 

inglês. Leila e Claudio chamam a atenção, ao falarem de Claudinho, das obrigações que lhe 

são atribuídas – a responsabilidade com os estudos é, sem dúvida, a principal, mas outras 

obrigações menores aparecem, como arrumar as roupas limpas no armário, fazer a cama assim 

que acordar (nos fins de semana, quando a trabalhadora doméstica não vai) e arrumar o quarto 

depois de brincar. Os pais de Claudinho avaliam a infância de seu filho como mais 

participativa nos processos familiares e tendo acesso a bem mais informação do que o que 

eles tinham; Claudio, o pai, acredita que isso ocasiona um amadurecimento que acontece mais 

cedo. A esse amadurecimento, Leila atribui uma espécie de distanciamento do mundo das 

brincadeiras – ou, pelo menos, uma diminuição da variedade destas, já que o mundo 

eletrônico e da internet é o passatempo mais frequente de Claudinho. Sua mãe diz que ela 



“sabia mais brincar”, em sua época de criança, e que às vezes é preciso passar o fim de 

semana na casa de praia, pois eles ficam “longe de tudo”, e é possível brincar mais um pouco: 

 

Leila - e assim, na semana passada ele até disse a mim, “ói, minha mãe, não se preocupe não, que 

eu vou entrar de férias, partir de pra semana, vou procurar brincar também de outras coisas fora 

de eletrônicos”. 

 

A rotina de Claudio B. pode ser esquematizada assim: 

De segunda a sexta  

Manhã- na escola 

Tarde (segunda e quarta) – futebol (de 14h às 16h)  

Tarde (terça e quinta) – inglês (de 17h às 18:15h) 

Tarde – em casa; dever e brincadeiras 

Noite – em casa 

Sábado – pela manhã, aulas ou TV, ler gibis. De tarde, casa da avó. 

Domingo – clube ou cinema. Assistir futebol. 

 

Claudinho escolhe a sexta-feira como seu dia preferido porque “é o tempo, é o dia que eu 

tenho mais tempo pra brincar com meus amigos”; ainda é o dia em que é possível os colegas 

irem às casas uns dos outros, pois no fim de semana alguns viajam e não é possível um 

encontro.  

 

Claudio B.: infância e trabalho 

 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da conversa com Claudio B. e com seus 

pais: 

 

1. Infância – limites de opinião 

2. Infância – obrigações e compromissos 



3. Infância eletrônica 

4. Trabalhos de criança 

5. Trabalhos domésticos 

 

 

1. Infância – limites de opinião 

O indicador que relaciona o significado de infância a um limite de opinião é interessante 

porque se constrói a partir de posicionamentos distintos; de Claudinho e de seus pais. Leila 

começou a entrevista falando exatamente sobre como as crianças têm, hoje, mais participação 

em processos familiares e questionam mais coisas; ela fala, em tom de brincadeira, que “quem 

manda escolher uma escola construtivista, tem filhos construtivistas”. Seu marido pensa que o 

acesso a uma maior quantidade de informação antecipa algumas discussões e acarreta num 

amadurecimento mais rápido. Isso significa que há um limite para o quanto a criança deve 

saber e conhecer; já Claudinho coloca que se incomoda justamente com essa limitação, 

quando perguntado sobre o que ele não gosta em ser criança: 

 

Claudio B. - às vezes não ser respeitado, não poder dar tanta, não ser valorizado pela sua 

opinião. 

Lia – hum... e quando é que isso acontece? 
Claudio B. – é... por exemplo, quando o pai briga com você, você não pode discordar, porque 

senão, a situação só piora... 

 

Vemos que ter “crianças construtivistas”, usando a expressão de Leila, torna-se uma “faca de 

dois gumes” na criação dos filhos; com mais direito a participarem e opinarem, fica mais 

difícil protegê-los de informações e discussões para as quais os pais não os consideram 

preparados; e na relação adulto-criança, parece que a visão do adulto, ao menos na maioria 

das vezes, prevalece: os pais sabem o que é bom para seus filhos, deste modo. 

 

 

 



2. Infância-obrigações/compromissos 

Ao passo em que vê a infância como período de descobertas, diversão e brincadeiras, 

aparecem, na fala de Claudio B. e de seus pais, depoimentos sobre suas obrigações e 

responsabilidades. A semana reserva uma rotina que lhe exige acordar cedo e dar conta das 

atividades escolares; mesmo no fim de semana (há aula em alguns sábados), há tarefas como a 

de arrumar a cama que já estão automatizadas no dia de Claudio B. e de sua irmã mais velha. 

A hora de brincadeira, durante a semana, deve acontecer após o término do dever de casa, que 

é sua obrigação primeira, como lembra Leila: “o que você tem hoje de obrigação na vida, seu 

trabalho, hoje é isso, da mesma forma que a gente trabalha, seu trabalho é exatamente a 

escola, é essa a obrigação”.  A infância é, ainda, uma época em que Claudio B. está livre de 

ter que “passar por grandes tarefas complicadas, que talvez não seja capaz”; mas já existem 

responsabilidades, como o dever e “tarefas mais simples, de casa”, em suas palavras. 

 

3. Infância eletrônica 

Este é um indicador que apareceu de modo semelhante no discurso de outras crianças – as 

residentes na zona urbana, não trabalhadoras. No caso de Claudinho, à medida que ele associa 

ser criança a brincar e se divertir, é necessário caracterizar o tipo de brincadeira a que ele se 

dedica: ele mesmo fala em videogame e computador; e já citamos o depoimento de sua mãe, 

que conta que ele promete, durante as férias, brincar de coisas além dos eletrônicos. Ela diz 

que cansa de sugerir ao filho que bagunce a sala da casa montando a mesa de futebol de 

botão, mas que a brincadeira de hoje é “qualquer coisa eletrônica”. 

 

4. Trabalhos de criança 

Este indicador é construído a partir da percepção de que há, no discurso de Claudio B., 

referências a diversas atividades desempenhadas por ele: existe o trabalho escolar, também o 

doméstico, que pode ser algo que eles desempenham sozinhos, como arrumar o quarto, por 

exemplo, ou atividades feitas em família, como ajudar a fazer uma comida ou arrumar a 

árvore de Natal. Algumas dessas atividades, como já foi dito, estão ligadas mais estritamente 

à aquisição de comportamentos desejáveis no processo de desenvolvimento ou se destinam à 



socialização das crianças (Goodnow, 1989). Mas o que se destaca no relato desses diferentes 

trabalhos é que, para Claudio B., existe trabalho de criança: são trabalhos mais simples: 

“depende do tipo de trabalho, porque se for um trabalho muito pesado que dê a ela um 

desgaste muito grande, não, não é recomendado”. Ele chega a dizer que uma das coisas boas 

em ser criança é exatamente não ter as obrigações de um adulto. Assim, uma criança pode 

trabalhar, mas não do mesmo modo como um adulto; eles são diferentes. 

 

5. Trabalhos domésticos 

O trabalho feito dentro da casa é um tipo que aparece na conversa com Claudio B. e com seus 

pais e se encaixa em outros indicadores já expostos; mas algumas tarefas diferentes aparecem 

– arrumar a cama, arrumar o quarto, guardar as roupas no armário, ajudar na cozinha, 

colaborar na arrumação da decoração de Natal – o suficiente para serem agrupadas em um 

indicador. É um indicador importante porque, citando outra participante (Tânia, tia de 

Janaína, do caso 09) que ainda aparecerá na análise, podem-se encontrar situações em que 

qualquer tipo de atividade é considerada nociva à criança. Essa mesma participante chama a 

atenção para o fato de que não é porque em sua casa há uma trabalhadora doméstica que sua 

sobrinha deve se sentir à vontade para pedir a esta favores como um copo de água, por 

exemplo. A mãe de Claudinho, assim, assinala a importância de este cumprir suas tarefas 

dentro do apartamento. 

 

CASO 08: CLAUDIO S. 

 

Caracterização 

 

Claudio, pai de Claudio S., tem 65 anos, é contador e dono de uma empresa de contabilidade, 

e sua esposa, Sílvia, 47, tem a mesma formação, embora esteja em busca de outra atividade no 

momento. Claudio S., de 11 anos, frequenta a quinta série de uma escola privada num bairro 

nobre da cidade; tem aulas de futebol e de reforço no turno oposto. Fora essas atividades 



durante a semana, ele executa uma série de atividades manuais ligadas ao mundo rural 

(cuidado de cavalos, construção de pequenos objetos, apicultura) na roça que a família possui 

na Estrada do Côco e para a qual vai, na companhia dos pais, todos os fins de semana. Sílvia 

tem um filho de 25 anos de um casamento anterior; e Claudio, que também foi casado, tem 

mais três filhos adultos e três netos. O filho mais velho de Sílvia mora com eles. 

 

Os roteiros de Claudio S. 

 

Da conversa com Claudio S., a impressão que se tem é que, apesar de ele não se considerar 

uma criança trabalhadora, sua semana tem muitas atividades, e que isso é encarado pelo 

garoto com algo positivo. Diferentemente da maioria das crianças, seu dia preferido é a 

segunda-feira, pois está todo mundo alegre, segundo ele, “porque assim, começo de semana, 

ninguém tá cansado da semana toda que tá tendo aula...”. 

Claudio S. acorda às 5h para que seu irmão mais velho possa levá-lo para a escola; seus pais 

saem de casa mais tarde para trabalhar. Seu pai o traz pra casa e o leva para o futebol, que é 

das 14h às 16h, dias de segunda e quarta. Quando Claudio S. volta pra casa, aproximadamente 

às 16:30h, geralmente seu professor já o está esperando para a banca, que dura duas horas. A 

banca também acontece dia de quinta no mesmo horário de 16:30h às 18:30h. É durante a 

banca que ele faz os deveres de casa (com exceção da terça, quando ele estuda depois do 

almoço). Às vezes quando seu pai chega do trabalho, às 19h, eles saem pra dar um passeio no 

shopping ou comer alguma coisa. Na sexta-feira, da escola, Claudio S. vai direto almoçar na 

casa da avó; Sílvia arruma a bagagem e eles partem para a roça, e ficam lá o fim de semana 

inteiro. 

 

Deste modo é que se organiza a rotina semanal de Claudio S.: 

 

De segunda a sexta: 

Manhã – na escola 

Tarde – segunda e quarta: futebol (de 14h às 16h) e reforço escolar (de 16:30 às 18:30h) 

Tarde – terça: em casa, deveres escolares, televisão 



Tarde – quinta: reforço escolar (de 16:30 às 18:30h) 

Noite – em casa; às vezes, passeio no shopping 

Sábado e Domingo – na roça. 

 

 

O fim de semana na roça é muito estimado por Claudio S.; ele afirma que não gosta de ficar 

nem uma semana sem ir ao local. Lá, ele diz que pode fazer o que quiser: além das atividades 

ligadas à natureza, como tomar banho de rio, andar a cavalo e fazer trilhas com seu 

quadriciclo, ele geralmente participa de atividades coletivas que acontecem na propriedade, 

algo que é incentivado por seus pais. Claudio e Sílvia explicam que foram construindo a casa 

aos poucos e com preocupações como fontes de energia alternativas; e que seu filho teria 

herdado deles o gosto por construir objetos. Assim, Claudio S. ajudou a construir a represa 

feita por eles, entende de adubação e de compostagem, veste a roupa de apicultor e já colhe 

mel. Sílvia conta do pequeno forno à lenha que o filho fez, copiando o forno da casa. Claudio, 

que passou parte da infância em zona rural, defende a importância de seu filho aprender 

algumas dessas atividades, e já quer começar a ensiná-lo a tirar leite e produzir derivados com 

queijo e coalhada. Ao tempo em que elogiam a vontade de construir e de aprender do filho, os 

pais de Claudio S. também colocam sua “preguiça de estudar”, principalmente matérias em 

que tem mais dificuldade – daí o reforço de um professor no turno oposto, três vezes por 

semana. A entrevista com o garoto foi feita durante o período de recuperação. Mas é 

interessante perceber que seus pais acreditam que, apesar das dificuldades acadêmicas, 

Claudio S. é curioso e tem muita vontade de aprender – o que é evidenciado na vivência na 

roça, que o fez entrar em contato com certas atividades desde muito cedo:  

 

Sílvia – é... você acha que ele não gosta das construções dele, lá... a do fogão de lenha era uma 
comédia... e ele, “não, não tá bem a distância”, aí, desmanchava tudo de novo... e ele tinha tudo 

na mão, cimento, bloco... 

Lia – é mesmo? Então, ele realmente fez esse negócio, né? 
Sílvia – sempre andou com um facão do lado, de bota, de cavalo... desde pequenininho. 

(...) 

Claudio – um ano de idade, ele com um pacote de fósforo na mão, fazendo filinha de, de fósforo 

num banquinho que tinha lá; ele acendia o primeiro aqui, e saía, “tsssshhhhhh”, queimando 
tudo. A mãe pirava, “esse menino (-)!” Eu não, ele vai aprender logo agora. 

Sílvia – chegava, realmente, com os dedinhos cheios de bolhinhas de ar, mas não tava neeeem... 

 

Claudio S.: infância e trabalho 



Os seguintes indicadores foram levantados a partir da entrevista com Claudio S. e com seus 

pais, Claudio e Sílvia: 

 

1. Infância-diversão 

2. Trabalho forçado 

3. Trabalho-diversão 

4. Um trabalho para cada idade 

 

 

1. Infância-diversão 

O indicador que associa infância a diversão ou brincadeiras aparece em muitas das entrevistas 

feitas na pesquisa; no caso de Claudio S., é um indicador que aparece não apenas 

explicitamente, em suas palavras, mas também no depoimento de seus pais, que avaliam 

espontaneamente sua infância como saudável e feliz. As diversas atividades que Claudio S. 

lista em seu cotidiano são relatadas como coisas divertidas ou que ele tem interesse em fazer 

como, por exemplo, as aulas de futebol e os planos de mudanças na semana – ele estava 

planejando fazer natação e aulas de violão, quando o ano letivo recomeçasse; ele também 

relata suas idas para a roça e as muitas tarefas que ele desempenha lá e o plano de ir para um 

acampamento de férias no interior de São Paulo. Apenas o estudo e dedicação que ele deve a 

algumas matérias em especial não são encarados como diversão – a entrevista foi feita durante 

o período de recuperação escolar, e a preguiça para os estudos é, para Sílvia, seu único 

problema. Até quando Claudio S. fala de trabalho, é se referindo a este como algo divertido – 

o que aparecerá num próximo indicador (vide o terceiro indicador, na página seguinte). 

 

2. Trabalho forçado 

Claudio S. constrói significados positivos e negativos quanto ao trabalho; mas isso depende 

de como nos relacionamos com ele. Se uma pessoa, uma criança inclusive, está sendo 

obrigada a trabalhar, ele se configura como uma atividade ruim.  Seu depoimento ilustra as 

duas faces do trabalho de crianças:  



 

Claudio S. - É, aí, se uma pessoa tá trabalhando, se uma criança tá trabalhando porque ela quer, 

porque ela gosta de fazer aquilo, tudo bem, é uma coisa boa, ela pode tar se divertindo, como eu 

faço; mas se uma criança tá trabalhando forçado, aí já é uma coisa ruim, porque ela vai estar 

trabalhando forçado, ela não tá gostando daquilo, ela tá sofrendo, eu não acho uma coisa boa. 

 

O fato em si de uma criança trabalhar diz pouco para Claudio S.; mas ele localiza a situação 

do trabalho como algo realizado de maneira forçada e, consequentemente, sofrida. Se é uma 

atividade voluntariamente realizada pela criança, outro indicador aparece, como veremos 

agora. 

 

3. Trabalho-diversão 

 

Uma vez que seja desempenhado, ainda que pela criança ou adolescente, por vontade própria, 

o trabalho é uma atividade divertida. Mesmo quando Claudio S. se refere a crianças 

trabalhadoras, ele não faz destas uma avaliação generalizada: diz que podem existir crianças 

que trabalham e são felizes – se estiverem trabalhando porque querem; de maneira 

semelhante, crianças que não trabalham não são, por isso, necessariamente felizes. Ele mesmo 

considera que se diverte quando faz algum trabalho, especialmente na roça: 

 

Claudio S. – porque, na maioria das vezes, que, que eu estou trabalhando, eu não, não pedem 

pra eu trabalhar, eu gosto... 
Lia – entendi.  

Claudio S. – entendeu? Aí, a maioria das vezes que você me vê ajudando alguma pessoa, por 

exemplo, tavam construindo a represa, lá na roça. 
Lia – sim. 

Claudio S. – represa nova. Aí, eu tava ajudando, aí quando eu tou ajudando, geralmente, não é 

porque me pedem, nem porque me colocam lá. É porque eu quero. Porque eu me divirto 
fazendo aquilo. 

Lia – ah, é? E isso seria o quê, pra ajudar na represa é fazer o que lá? 

Claudio S. – não, seria... carregar bloco, essas coisas, que eu gosto de fazer, fico conversando lá 

com o pessoal; eu me divirto. 

 

 



4. Um trabalho para cada idade 

Este indicador emerge da conversa com Sílvia e Claudio. Principalmente para o pai de 

Claudio S., é importante trabalhar desde cedo, e também por isso ele faz questão de “iniciar” 

o filho em uma série de habilidades ligadas ao mundo rural, como foi possível ver na 

descrição dos roteiros de Claudio S.. Se para o menino, é possível uma criança trabalhar, seus 

pais acrescentam, a essa noção, a de que é algo a se incentivar, desde que não seja algo 

“agressivo para a criança”, lembra Claudio, o que significa que seja compatível com a idade 

que ela tem: 

 

Claudio – (...) é legal a criança trabalhar, e até incentivar, estimular... trabalhar... se ele tem um 

horário de estudo, tem o horário da banca e tem um horário sobrando, por que não ajudar um 

pouco nesse horário, pra ajudar na família, se for necessário, ou até pra fazer dele, realização 

dele; ganhar dinheiro pra conquistar alguma coisa, pra comprar alguma coisa... 

 

Um trabalho como este, para o pai de Claudio S., que também diz ter trabalhado bastante em 

sua infância, é algo saudável e fonte de aprendizado, independente da situação financeira em 

que se encontre a família. 

 

CASO 09: JANAÍNA 

 

Caracterização  

 

Janaína é uma garota de 12 anos que mora numa casa localizada em um condomínio de um 

bairro de classe média de Salvador. Ela é uma criança que não trabalha. Está na sexta série de 

uma escola particular que fica no mesmo bairro em que mora. Janaína é filha de pais 

separados – a mãe casou-se novamente e abriu uma empresa em Lauro de Freitas, onde mora; 

o pai, engenheiro, sofreu um AVC há alguns anos e está hemiplégico. Por conta disso, ele 

precisa ser cuidado na maior parte do tempo; assim, a família construiu para ele uma pequena 



casa ao fundo do terreno da casa de Tânia, a tia de Janaína que é sua principal cuidadora e que 

mora com ela (Tânia é separada e tem, ainda, uma filha mais velha, de dezoito anos). Sua 

principal atividade, fora a escola, é a yoga, em que sua outra tia a colocou para lhe dar mais 

equilíbrio e concentração. Nos fins de semana, Janaína fica com a mãe e o padrasto em Lauro 

de Freitas. 

 

Os roteiros de Janaína 

 

A semana de Janaína, que não trabalha, pôde ser resumida sem complicações: ela vai à escola 

pela manhã, de segunda a sexta, e fica todas as tardes em casa – com exceção das terças e 

quintas, quando fica na escola direto para a aula de yoga, de 12:30h às 13:30h, “que minha tia 

tá me obrigando a fazer porque ela acha que eu preciso”. Depois de chegar da escola, ela 

almoça, toma banho e vê televisão; mais tarde faz o dever e desce (ela, a tia e a prima moram 

na casa de cima, e avó, com outro parente na casa de baixo) e fica com a avó das 17h, quando 

a trabalhadora doméstica sai (há uma outra moça contratada para ficar na casa do pai de 

Juliana), até a hora em que Tânia, a tia, chega do trabalho. De segunda a sexta, quem a leva 

para a escola e traz da yoga é sua outra tia, que mora numa casa vizinha à dela dentro do 

condomínio – parece que há duas ou três casas em que moram três dos irmãos. Há outros 

residindo no Rio de Janeiro, de onde é toda a família do pai de Janaína. Na sexta-feira, é sua 

mãe quem a pega na escola e a traz pra a sua casa, em Lauro de Freitas. Ela volta para a 

família paterna no domingo ou na segunda, depois da aula. 

Janaína afirma viver ao computador; tanto durante a semana quanto no sábado e no domingo. 

Sua tia conta que ela tenta limitar o uso do computador e da televisão, mas que como ela não 

fica muito em casa, isto é difícil; e que nos fins de semana, o controle é bem menor. A própria 

Janaína diz que passa tanto tempo quanto pode no computador, inclusive porque esse é o 

modo de ela se comunicar com as amigas – fora o ambiente da escola, os encontros entre elas 

são raros. Ela aproveita a estada na casa da mãe pra acordar o mais tarde possível e fazer o 

que mais gosta: 

 



Janaína – no sábado, normalmente eu fico o dia inteiro no computador, aí lá pras cinco horas, 

Elson [seu padrasto] manda eu sair, porque ele acha que eu já tou há muito tempo, desde duas da 

tarde, no computador, blá blá blá, aí eu tenho que sair, ele entra, e eu sa- volto de novo... e aí, eu 
assisto TV, computador; TV, computador, TV, computador. 

Lia - você faz o que no computador? 

Janaína - MSN, facebook, jogando, jogando, jogando. Aí, no domingo, eu também não faço nada, 

porque pra mim, é um desperdício da semana, não tem nada na TV. Só vejo House, porque minha 
mãe grava House, que ela tem HDTV, aí eu fico vendo House. Aí quando termino de ver House, 

claro, acordo mais ou menos uma hora da tarde... aí vai pro computador (...) 

 

 

As tarefas que lhe são reservadas na casa da tia, onde passa a maior parte do tempo, são tomar 

conta da avó diariamente no horário em que a casa fica vazia (na época da entrevista, a avó 

havia sofrido uma queda há algumas semanas e estava com dificuldades de locomoção); 

limpar o xixi do seu próprio cachorro e esporadicamente lavar a louça, nos fins de semana. 

Tânia avalia negativamente a pouca quantidade de tarefas da sobrinha; mas acredita que a 

mais importante ocupação de Janaína é estudar e diz que se preocupa que a menina seja criada 

pensando que o trabalho é algo humilhante ou degradante. A conversa tocou em pontos 

específicos sobre o trabalho infantil, pois Tânia, socióloga de formação, já trabalhou em áreas 

rurais e ocupações urbanas pobres de Salvador. De acordo com sua própria experiência 

profissional, “não é qualquer trabalho” que deve ser considerado trabalho infantil; para ela,  

 

é o trabalho que priva ela da possibilidade de viver a infância, de viver o faz-de-conta, de viver 

o aprendizado; (-) de ter amigos, de tar na escola, de não sei quê. Mas eu não acho, assim, que o 

trabalhar em si seja alguma coisa ruim e desprovida de sentido. Eu trabalhei muito em área 

rural, trabalhei com reforma agrária,(...) E eu presenciei algumas situações em que, assim, você 

tirar o trabalho por conta da questão do trabalho infantil, e não colocar nada no lugar, isso 

acabou gerando um problema tão grande nas famílias, tão grande para a criança, em termos 

assim, de identidade, de se situar, uma série de coisas, que eu tenho muitas questões com 

relação a isso, não é uma coisa acomodada na minha cabeça, ah, tá errado, para e tira, entendeu? 

Eu acho que tem trabalhos e trabalhos. Pra ser trabalho infantil, no sentido que é ruim, é aquele 

que de fato, tira a possibilidade de a criança viver a infância. 

 

De acordo com sua opinião sobre o trabalho de crianças, de fato Janaína está longe de ter 

responsabilidades fora da escola, e mesmo outras atividades que lhe ocupem:  

 

quando eu tou qui [na casa da tia], eu também não faço nada, fico na internet (-) não funciona, 

eu fico perambulando pela casa inteira. E quando não tá chovendo, até faço um esforço, mas eu 



nunca consigo sair com os cachorros. É muito cansativo, eles correm muito. Mas isso é meu 

exercício dia de domingo a cada duas semanas. Aí, quando eu tou lá [casa da mãe], eu fico o dia 

inteiro na TV, computador, TV, computador, mas minha mãe também mandar eu sair, aí, outra 

vez eu vá na piscina, quando a piscina tá funcionando, porque a piscina quebrou, é a mesma 

coisa que sábado, eu não faço nada. 

 

Assim, seu dia preferido na semana é o sábado, o dia em que ela pode passar bastante tempo 

no telefone e no computador; e segunda-feira, o dia de que menos gosta: “é um saco, tem aula 

de tudo, e a professora de Ciências é um saco”. 

 

Para finalizar, esquematizamos sua semana do seguinte modo: 

Manhãs – na escola 

Tardes – em casa; dever escolar, computador e televisão 

Início de tarde de terça e quinta – aula de yoga 

Noite – em casa, na televisão. 

Sábados e Domingos – casa da mãe, na internet, telefone, computador ou piscina. 

 

 

Janaína: infância e trabalho 

 

Os seguintes indicadores foram levantados a partir da conversa com Janaína e sua tia, Tânia:  

 

1. Infância eletrônica/virtual 

2. Infância-diversão 

3. Infância – amizades 

4. Trabalho-cansaço 

5. Trabalho escolar 

 

1. Infância eletrônica/virtual 



Apesar de precisar controlar o tempo que gasta em frente ao computador durante a semana – 

quando fica na casa da família do pai – , Janaína afirma diversas vezes, ao longo da conversa, 

que o computador é seu principal passatempo: “geralmente eu vivo no computador, tá? Não 

podemos esquecer desse detalhe”. Seu tempo é gasto predominantemente com a internet, 

utilizando redes sociais como o Orkut e conversando com amigos através do MSN. 

Perguntada sobre a presença, no condomínio, de pessoas de sua idade ou que estudem em sua 

escola, ela explica que só tinha mesmo uma amiga sua vizinha, e esta se mudou pra Lauro de 

Freitas; Janaína conta que, para se comunicar com seus amigos e “encontrá-los”, é preciso 

usar o telefone ou o computador. A alternância entre este último e a televisão aparece, assim, 

como o conjunto de atividades mais frequente na semana de Janaína. 

 

2. Infância – diversão 

A associação entre infância e diversão feita por Janaína é interessante porque difere 

razoavelmente de associações feitas por outras crianças participantes da pesquisa. Janaína 

explica que gostava de brincar bastante (amarelinha, elástico, pega-pega etc), mas desde que 

entrou na quinta série, passou a ficar “na base da conversa”. Para ela, ser criança está 

relacionado com a possibilidade de se divertir, mais do que brincar – então, ter amigos e 

poder estar e conversar com eles. A própria escola aparece, em sua fala, primeiramente como 

um lugar em que ela pode se divertir com seus amigos; e depois, como um contexto de estudo 

e de regras. Apesar de esse indicador se formar, Janaína compreende que há obrigações com 

as quais ela precisar cumprir: “primeiro a gente tem que estudar, depois brincar... aí, depois, 

fazer o resto das coisas que a gente quer. Primeiro a obrigação, depois a devoção, é isso.” Ela 

diz que foi de sua tia que ouviu, pela primeira vez, esse dito popular; e acrescenta que sua 

obrigação é mesmo estudar. 

 

3. Infância – amizades 

Bastante ligado ao indicador “infância – diversão”, está o indicador “amizades”. A diversão a 

que Janaína se refere é sempre com amigos “porque não tem como se divertir sozinho”, ela 

nos lembra. Praticamente todo o tempo que ela despende ao computador é fazendo contato 

com amigas – o que nos lembra do fato de que ela, apesar de dar importância a estar com os 



amigos, passa a maior parte da semana sem a companhia de amigos ou outras pessoas de sua 

idade – presencialmente, ao menos. Quando perguntada sobre o dia da semana que prefere, 

ela responde: 

 

Janaína - sábado. 

Lia - por quê? 

Janaína - porque eu fico no computador conversando com minha amiga que mora em Portugal, 
posso usar o telefone de, todo o dia, porque aqui eu tenho uma cota de no máximo dez minutos; 

e lá, não, eu posso ficar até três horas no telefone, que minha mãe deixa, ela nem liga. Aí, eu 

fico de boa lá, falando, falando, falando, MSN, MSN, MSN e joguinhos, então, aí depois eu 
vejo TV, aí vou pra piscina, aí vou jantar. 

 

 

 A comunicação fora da escola é toda virtual; “só no MSN”, como ela nos lembra.  

 

4. Trabalho – cansaço 

Da conversa com Janaína, poucas atividades parecem, em sua vida, estar associadas ao 

trabalho. Sua semana está pouco preenchida de atividades, e ela associa o trabalho muito 

fortemente a esforço e cansaço: 

 

Janaína - é difícil. Eu já vi as pessoas trabalhando, é um saco! Zorra, a única coisa que eu faço é 

ser secretária, no máximo! Ter que ficar lá sentada, sabe, de boa, não ter que fazer nada, só 

anotar e (-) telefonema, mas isso é de boa pra mim. Agora, aquelas coisas de hot dog, aquelas 

pessoas lá que trabalham na frente do meu colégio; eu não consigo não, eu tenho peninha, 

gente! O dia todo lá em pé, "picolé, olha o picolé!" (...) a moça que trabalha na cantina fica em 

pé o dia todo, também cansa... é, aí, aí eu entendo como a pessoa é mal humorada às vezes, 

sabe? 

 

A associação entre trabalho e cansaço é feita, ainda, com profissões que exigem mais 

formação, como ser advogado, médico ou professor, por exemplo; Janaína segue, no entanto, 

explicando que trabalhar não é exatamente ruim, mas que é cansativo. Ela fala que, se tivesse 

que trabalhar no momento presente, escolheria ficar como caixa da cantina de sua escola – 

algo que a permitisse ficar com as amigas e não se cansar muito. É uma associação negativa e, 

como indica a primeira frase do trecho acima transcrito, em certa medida distante de sua 

própria realidade. 



 

5. Trabalho escolar 

Este indicador aparece de modo semelhante nas falas de outras crianças. Isso não é 

surpreendente, pois a escola é considerada, tanto pelos próprios participantes como na 

literatura (Qvoortrup, 2001), como a principal ocupação de crianças e adolescentes. Para 

Qvortrup, é uma forma de ocupação com utilidade econômica, inclusive. Deste modo, quando 

perguntada acerca do que seria uma situação de trabalho para ela, Janaína traz o exemplo dos 

trabalhos em grupo que são geralmente passados pelos professores na escola. Ela também 

relata os problemas típicos dos trabalhos grupais – as relações entre os membros das equipes 

diferem, e é preciso estar dentro do grupo composto de pessoas com quem você se entende; 

do contrário, é difícil desempenhar as tarefas que o professor solicita. 

 

CASO 10: GUSTAVO 

 

Caracterização  

 

Ciro é sociólogo e tem 47 anos, e Laura, de 48, é psicóloga; ambos estão atuando na 

universidade (Laura também atua como clínica e supervisora de uma residência em saúde 

mental). A família reside na zona urbana da cidade. Gustavo tem nove anos e frequenta uma 

escola privada tradicional e de grande porte em Salvador. Ele tem uma irmã mais nova, Carla, 

de aproximadamente quatro anos. As atividades complementares de Gustavo incluem o vôlei, 

a robótica (ambos são feitos em horários extras no mesmo turno escolar, na própria escola) e 

aulas de música (teoria e piano).  

 

Os roteiros de Gustavo 

 



Todas as manhãs, Gustavo vai à escola, onde cursa a terceira série, levado por seus pais, que 

se revezam na tarefa; e volta com o ônibus escolar (exceto nos dois dias em que ele fica na 

escola para atividades extras e novamente seus pais vão buscá-lo). Na segunda-feira, ele tem 

aula de Robótica no último horário matutino; volta pra casa, almoça, e às 15h seu avô o leva 

para as aulas de música – são duas aulas; uma de teoria musical e outra de piano. Seu avô ou 

seu pai lhe trazem para casa. Ele faz a tarefa escolar, brinca (às vezes desce pro playground do 

prédio), toma banho, escova o dente e vai jantar, em horário indefinido. Vai dormir todos os 

dias entre 21h e 21:30h. Na terça, ele não tem atividades no turno oposto ao da escola; então, 

o que muda são as matérias, apenas. Na quarta-feira, há aula de Robótica de novo. Ele marca 

a quinta-feira como seu dia preferido, pois é o dia em que a Revista Recreio costuma chegar 

às bancas. Na sexta-feira, ele permanece na escola no último horário (a aula termina um 

pouco mais cedo) para a aula de vôlei, e depois sua mãe o leva pra casa. Às vezes ele faz o 

dever após o almoço, ou deixa para o fim de semana. O fim de semana, ele acorda e vai 

brincar; são dias em que, segundo ele, acontece “quase a mesma coisa, normalmente eu fico 

na expectativa de que eu vou sair, pra passear”. A família costuma passar algum tempo com a 

avó materna, e depois vai a algum lugar a passeio, como o shopping, teatro ou cinema. Ciro, 

pai de Gustavo, chama atenção para as visitas a livrarias no sábado de manhã, feitas 

esporadicamente; o hábito da leitura aparece como uma das preocupações dos pais. 

 

 

Assim se apresenta a rotina de Gustavo: 

Manhã – na escola (horários extras de Robótica no fim da manhã na segunda e quarta; e de 

vôlei, na sexta) 

Tarde – segunda-feira, aulas de música (de 15h às 17h) 

Tarde – de terça a sexta, em casa, dever escolar, videogame, computador (às vezes desce pro 

playground) 

Noite – em casa, jantar e televisão; às vezes, passeio 

Sábado e domingo – em casa ou visita à avó; ida ao cinema e ao shopping 

 

A semana de Gustavo não é considerada cheia por Laura; ela inclusive acredita que, se ela e 

Ciro tivessem mais tempo (para levá-lo), poderiam colocá-lo em mais alguma atividade. Ela 

se queixa da reticência do filho à prática de quaisquer atividades físicas. Ela aponta o que 



chama de dificuldade pra que o filho brinque; não por falta de motivação, mas por falta de 

condições – espaço na rua, vizinhos de sua idade etc: 

 

Laura – e é algo que me, me choca. Às vezes me indigna, mas é me choca; outro dia eu tava 

com, comentando sobre isso com Gustavo, e ele disse, "mãe! Mas isso é o normal", a professora 

fez tipo uma enquetezinha na sala de aula, perguntando, né, qual é o brinquedo favorito, qual é a 

brincadeira favorita? Não sei quê, playstation, papapá, o jogo do computador, o jogo tal, desse, 

DSP*, DS* [jogo eletrônico]; assim, um mundo de eletrônicos, mesmo. Então, isso é... eu fico 

espantada. 

 

Além da forte presença dos jogos eletrônicos, Laura afirma que é preciso fazer um 

“investimento”, em suas palavras, para seu filho brincar – telefonar pra os pais de um amigo, 

marcar uma hora para a brincadeira, levar e trazer etc. No próprio prédio, quase não há 

meninos da idade de Gustavo:  

 

Laura – todos os dias ele faz dever e desce pra brincar, agora assim, fica com uma turminha da 

idade de Carla, Carla tem (-) da idade dela, ele tem uma paciência enorme com os meninos, faz 

assim, aí no parquinho sobe e desce, inventa brincadeiras (...) 

 

Os pais de Gustavo trazem, em sua fala, mais preocupações relacionadas à possibilidade de 

seu filho estar envolvido em atividades que o ocupem e que possuam um caráter mais lúdico, 

físico ou que gerem algum aprendizado – ainda que não se refiram tanto a termos como 

responsabilidade ou obrigação. Ciro conta uma experiência recente que o filho teve vendendo 

uma coleção de livros juvenis numa feira na escola da irmã: fala de como Gustavo pesquisou 

previamente na internet o preço dos livros, negociou durante a feira com um homem que 

revendia livros usados no interior e acabou ganhando cento e vinte reais, que no mesmo dia 

foram gastos em brinquedos para ele e a irmã. O episódio ilustra uma atividade de trabalho 

que Claudio B. teria desempenhado, mas aparece como um caso isolado na entrevista. 

 

Gustavo: infância e trabalho 

 



Estes foram os indicadores produzidos na conversa com Gustavo e com seus pais, explicados 

em seguida: 

 

1. Infância com brinquedos 

2. Infância desnaturalizada 

3. Trabalho escolar 

4. Trabalho-colaboração 

5. Trabalho-necessidade 

 

 

1. Infância com brinquedos 

Apesar de a associação entre infância e brincadeira aparecer na grande maioria dos 

depoimentos, há uma associação maior, na fala de Gustavo, entre infância e os objetos com os 

quais ele brinca e os locais para onde ele vai – shopping, cinema e teatro, no caso. Ele fala 

sobre ser criança: 

 

Gustavo - é se divertir, gosto de ser criança; é, normalmente, ou às vezes, ou não só eu, como 

todas as crianças posso, às vezes fico de castigo, faço coisa feia, mas às vezes compenso, tem 

brinquedos, aí, um armário cheio de brinquedos, tem jogos, aí eu gosto de brincar, minha mãe, 

também gosto de ver TV, jogar playstation, computador, mas minha mãe não deixa eu ficar o 

dia todo, uma hora no máximo... é isso. 

 

Gustavo também dá grande importância à Revista Recreio – o melhor dia da semana é o dia 

em que a Revista chega às bancas, por exemplo. A palavra “diversão” aparece algumas vezes 

na conversa, mais do que a palavra “brincadeira”. Isto pode estar associado ao indicador 

seguinte, que aparece, fortemente, na fala de Laura, sua mãe. 

 

2. Infância desnaturalizada 



Este indicador forma-se, principalmente, pelo depoimento dos pais, que relatam uma infância 

bastante diferente da que acreditam que seu filho vivencia – em especial no que se refere à 

brincadeira como uma atividade principal: 

 

Laura - enfim, e é uma grande dificuldade que a gente tem, né, com relação a Gustavo para que 

ele brinque; não porque ele não se dispõe a brincar, mas por exemplo; essa rua aqui não tem 

crianças da idade dele; (...) então pra Gustavo encontrar os colegas da escola, ele tem colegas que 

ele faz do ônibus, outros da sala, outros da robótica, ele faz amigos; é toda uma é, assim, todo um 

investimento, entendeu, tenho que ligar pra a mãe e o pai de um, a mãe liga pra cá, pra poder 

levar; tem que levar o menino tenho de carro na casa de um, depois sair do trabalho, pegar o 

menino, pra que ele possa brincar. Então, é como se fosse uma certa desnaturalização, não é, ter 

que se fazer um esquema pra aquilo que na nossa infância era o natural, mesmo... 

 

Também Ciro, o pai de Gustavo, avalia que, por diferentes motivos, costumava brincar mais 

do que o filho. Este indicador se remete ao de “infância eletrônica” de outro participante da 

pesquisa, Claudio B., do caso 07, quando, como já dito anteriormente, ele promete à mãe 

dedicar-se a atividades além do videogame e do computador, atividades as quais, neste 

indicador de Gustavo, significam o que seria “natural” na infância – e que é pouco comum na 

rotina do menino. 

 

3. Trabalho escolar 

Mais uma vez, o indicador que coloca a escola como fonte de trabalho para as crianças 

aparece. Gustavo não só se refere explicitamente ao dever de casa como um trabalho, mas 

também separa esta parte de sua semana do tempo livre – que, quando ocorre, permite que ele 

saia pra passear ou comer alguma coisa com o pai ou com a mãe. 

 

4. Trabalho-colaboração 

Este indicador ainda não havia aparecido em outros depoimentos. Gustavo associa 

diretamente o trabalho a uma ajuda a alguém; ele começa falando do próprio momento da 

entrevista: o fato de ele estar colaborando com meu trabalho pode ser classificado como um 



trabalho; ele fala, também, de doações para pessoas pobres que realiza esporadicamente (é 

uma iniciativa comum na escola). Um dos episódios que Laura, a mãe, resgata de sua infância 

como sendo uma memória de trabalho, é a ajuda que ela tinha que dar regularmente a uma tia 

que não podia se locomover; Laura também se lembra de trabalhos domésticos que sua mãe 

introduziu na sua rotina e de suas irmãs para ajudar na casa. O trabalho doméstico não poderia 

se configurar como um indicador, pois não aparece em momento algum na conversa com 

Gustavo, apenas no depoimento de seus pais; entretanto, junto à atividade referida pela 

criança de doações; é possível formar o indicador trabalho como colaboração ou ajuda. 

 

5. Trabalho – necessidade 

Gustavo vê, ainda, o trabalho como algo necessário e não prazeroso; “algo que só fazemos 

pra, porque precisamos ganhar dinheiro”. Neste contexto, uma criança só estaria trabalhando 

porque precisa, realmente. Ele acrescenta o seguinte: mesmo uma criança que não trabalha 

pode pensar, por algum motivo, que não tem uma vida boa; mas assim que ela se tornar adulta 

e começar a trabalhar, ela certamente vai desejar voltar para a sua infância. Aqui, o trabalho é 

algo que fazemos porque precisamos. 

 

4.3. Análise dos indicadores: a cultura pessoal 

 

A investigação dos significados de trabalho e de infância envolve, em termos de unidade de 

análise, uma preocupação quanto ao grau de compartilhamento dos significados investigados 

– e esta preocupação está refletida nos objetivos da pesquisa. Assumimos, na maioria das 

vezes, que estamos nos entendendo quando falamos com outra pessoa sobre “trabalho” ou 

ainda qualquer outra coisa; em outras ocasiões, também somos capazes de concluir que, dadas 

algumas pistas, como por exemplo, do contexto ou da reação do interlocutor, que não estamos 

nos referindo à mesma coisa quando dizemos a mesma palavra. É por esta razão que se torna 

importante compreender a construção pessoal de significados – tendo em vista que ela é feita 

de modo intersubjetivo, com o auxílio de outras pessoas e das próprias situações. 



Um exemplo simples, claro e já famoso nos estudos sobre dialogismo para ilustrar essa 

discussão foi dado por Ragnar Rommetveit, e é resgatado, aqui, em um artigo de Linell 

(2003). O texto refere-se ao Sr. Smith e ao significado do trabalho (coincidentemente, para 

nossa pesquisa, mas poderíamos utilizar muitos outros conceitos): enquanto, na manhã de 

sábado, o Sr. Smith apara a lama, uma amiga da Sra. Smith telefona para a casa e pergunta a 

ela se seu marido preguiçoso ainda está na cama. A Sra. Smith responde, “não, ele está 

trabalhando essa manhã; está aparando a grama”. Logo depois, o colega da brigada de 

incêndio, trabalho do Sr. Smith, telefona e pergunta se ele está de serviço esta manhã, ou se 

está livre pra eles irem pescar. “Não”, responde a Sra. Smith, “ele não está trabalhando essa 

manhã; está aparando a grama”.  

O exemplo ilustra a polissemia das palavras e de como diferentes contextos comunicativos 

sob condições dialogicamente constituídas diferentes ativam partes distintas de potencial da 

palavra. O significado de trabalho pode ser explorado de diferentes modos; focando no 

esforço físico, as obrigações ou no emprego remunerado. A situação, de acordo com Linell, 

envolve diferentes opções, oportunidades e potencialidades, assimetrias de conhecimento e 

participação.  O mesmo pode ser dito do que se entende por ser criança. 

Considerando a natureza dos significados, em especial em sua condição de unidades de 

análise, trazemos alguns pontos que nos chamaram a atenção na construção dos indicadores.  

O primeiro deles, especialmente conectado ao comentário acima, é a diversidade de 

indicadores produzidos no que diz respeito à noção de infância. A associação exata entre 

crianças e brincadeiras não apareceu com frequência relevante; entretanto, muitos outros 

indicadores produzidos direcionavam-se a noções, de certo modo, semelhantes: diversão, 

atividades físicas, esportes, jogos eletrônicos e até amizades. Consideramos esses termos 

como possibilidades de tradução ou desdobramento da brincadeira. Mas para cada 

participante, uma nuance em especial das atividades lúdicas se torna pregnante. Temos, assim, 

Janaína que, aos 12 anos, fala pouco em brincadeiras propriamente, mas valoriza bastante 

suas amizades e, consequentemente, os momentos em frente ao computador, os quais 

possibilitam o contato com outras meninas, algo que só é possível quando ela vai à escola. Já 

Gustavo, que não se interessa muito por atividades físicas, fala na importância de ter 

brinquedos e revela sua preferência por ir ao teatro ou ao cinema nos fins de semana.  



Em outro extremo, temos crianças que associam o trabalho à diversão – e o mais curioso é 

que essa associação aparece tanto em Carina, que pertence a uma família pobre da zona rural 

e que trabalha, quanto em Claudio S., um menino de classe média alta da zona urbana de 

Salvador. É interessante lembrar que é exatamente em atividades físicas e manuais 

especificamente, realizadas na propriedade rural de sua família, que o menino encontra tanta 

satisfação. Outro participante que produz um indicador interessante nessa discussão é Nelson, 

que fala em “trabalho dentro da brincadeira”. Isto porque o menino de 11 anos tem, 

aparentemente, uma das atividades mais intensas entre as crianças trabalhadoras deste estudo; 

ainda assim, estas horas de trabalho se encontram, em seu discurso, “diluídas”, ou poderíamos 

dizer também, vistas através de outra lente – um dispositivo através do qual é possível 

enxergar uma infância na qual há um lugar “natural” para o trabalho. Ernest Boesch (2008), 

em artigo no qual reflete sobre o que denomina de cultura subjetiva, afirma que esta seria 

constituída por redes individuais de significados; o autor acredita que, embora essas redes 

construídas individualmente possam se sobrepor, muito raramente serão idênticas – o que 

produz a diversidade de significados que vemos entre as crianças. 

O segundo aspecto é o surgimento do indicador “trabalho escolar”, na fala de quatro 

participantes – Isabela, Gustavo, Robson e Janaína. Certamente ele não foi produzido nas 

mesmas situações de diálogo para as quatro crianças, e cada uma delas vive rotinas diferentes 

(em especial, Robson, em relação aos outros, pois reside na zona rural e trabalha com certa 

frequência); mas consideramos digno de nota o fato de crianças associarem a escola ou o 

dever de casa à noção de trabalho. Estudando as condições escolares de crianças num estado 

da Índia, Behera e Pramanik (2001, p.155) nos lembram de que “o sistema educacional 

representa a força estrutural fundamental da infância moderna”; uma instituição que “estrutura 

a vida da criança por meio do tempo passado na escola diariamente”. Pelo menos desde os 

anos oitenta, estudiosos da infância como o sociólogo Qvortrup (1987) apontam para a 

criança escolar como a nova criança trabalhadora. Essa equiparação tem raízes econômicas, 

para este autor. Tendo-se dedicado, ao longo dos anos, a compreender a importância 

econômica das atividades infantis, ele argumenta que, de um ponto de vista histórico, apenas a 

forma e o conteúdo do que podemos chamar de trabalho infantil se modificaram: se até o 

século XIX, as crianças estavam ocupadas predominantemente com atividades manuais, hoje 

é o trabalho escolar, de natureza intelectual, em que símbolos, letras, algarismo e outras 

abstrações são os instrumentos com os quais meninos e meninas devem lidar diariamente 

(Qvortrup, 2001). O sociólogo reivindica, assim, que mesmo as atividades escolares 



obrigatórias das crianças, bem como o custo de sua presença na escola, devem ser 

considerados partes integrantes da economia (Qvortrup, 2001); Wintersberger (2001, p.96) 

complementa essa discussão sugerindo que o conceito de trabalho seja redefinido, de modo a 

englobar as crianças como força de trabalho economicamente significativa para a sociedade. 

Deste modo, o indicador “trabalho escolar” refere-se a uma carga institucionalizada à qual 

crianças, considerem-se elas trabalhadoras ou não (um menino, duas meninas não 

trabalhadoras e um menino trabalhador produziram esse significado), estão submetidas, e é 

importante dar-se conta de que esta é uma carga que elas percebem, e mais, sobre a qual são 

capazes de refletir. 

Um último tópico de reflexão foi gerado a partir do conjunto de indicadores relacionados à 

infância que estabelecem proximidade com o pólo da cultura coletiva delineado por nós, 

TRABALHO X INFÂNCIA: são os indicadores “infância – tempo do ‘ainda não’”, “infância 

– limitações”, “infância – proibições” e “infância – limites de opinião”. Embora não sejam 

iguais e apareçam nos discursos de quatro participantes diferentes, os indicadores estão 

relacionados à noção de infância como uma época de preparação, um tempo em que ainda não 

se é. Para Qvortrup (2004, p. 267), é um destino das crianças estarem sempre esperando: para 

serem adultas, para adquirir direitos, capacidades, para se tornarem úteis e possuírem voz na 

sociedade; este parece ser uma opinião bastante presente em nossa cultura. O autor ainda 

lembra, no mesmo artigo, que um dos grandes ensinamentos dos estudos sociais da infância 

foi justamente olhar as crianças em seu momento atual, pelo que elas são no presente 

(Qvortrup, 2004, p. 269). Para Emma Uprichard, a pesquisa da infância está dominada pela 

dicotomia ser X tornar-se (da língua inglesa being X becoming) no que tange ao modo como 

enxergamos as crianças (Uprichard, 2008). A autora faz uma reflexão importante, ao defender 

que é necessário enxergar as crianças tanto como beings quanto becomings, ou seja, há 

situações em que devemos estar orientados para o futuro, e outras em que devemos pensar nas 

crianças no momento presente. Dar-se conta de que as crianças, de fato, tornam-se adultos, 

mas que elas também são agentes responsáveis por essa transição é um passo decisivo para 

uma visão complexa, menos carregada de estereótipos e noções pré-concebidas sobre 

crianças; é essa visão que, acreditamos, deve orientar a pesquisa acerca da infância – tanto nos 

procedimentos metodológicos que colocam as crianças e adolescentes mais na condição de 

participantes com vozes singulares, quanto nas próprias perguntas que orientam a 

investigação. A preocupação, presente neste estudo, tanto com os significados produzidos 

pessoalmente, quanto com a relação de tais significados com outros mais compartilhados 



socialmente (algo expresso na relação entre cultura pessoal e cultura coletiva) é um modo de 

incorporar teórica e empiricamente essa reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANÁLISE DAS DINÂMICAS: SIGNIFICADOS ENTRE A 

CULTURA PESSOAL E A CULTURA COLETIVA 

 

 

Os indicadores que elaboramos formam um conjunto de significados que perfazem a cultura 

pessoal de cada criança ou adolescente no que diz respeito ao trabalho e a ser criança. Depois 

de feita esta análise inicial, em que também descrevemos as rotinas de cada participante, 

passaremos a compreensões que consideramos como partes constitutivas da cultura coletiva, 

para analisar a relação desta com a cultura pessoal. Já definida aqui teoricamente como um 

campo vivo de significados, sentimentos e ações sugeridos, com os quais a pessoa interage ao 

longo da vida, de acordo com Lawrence & Valsiner (2003, p. 726), podemos ilustrar a noção 

de cultura coletiva com o seguinte exemplo, dado pelos mesmos autores (idem, p. 727): 

algumas práticas alimentares são criadas por uma necessidade ambiental (por exemplo, 

condimentar arroz ou pão para que se preservem por mais tempo) e são, com o tempo, 

transformadas em rituais (a partir daí, torna-se permitido ingerir alimentos mais perecíveis 

apenas em ocasiões religiosas festivas). Este é apenas um de vários exemplos, mas mostra que 

ser membro de uma cultura é, portanto, responder de algum modo às suas demandas e 

expectativas
5
, gerando inclusive as supostas discrepâncias entre o individual e o 

cultural/social que têm sido alvo de bastante debate na abordagem sociocultural. É importante 

ter em mente, em especial para o momento de análise, a “indeterminação ontológica” 

(Valsiner, 2007a) que caracteriza a cultura coletiva: visto que se encontra constantemente no 

processo de ser reconstruída de modo coletivo, ela não pode ser descrita na forma em que 

existe no momento presente. Assim, toda representação sua será uma espécie de delimitação 

ou recorte neste processo de reconstrução. Quando nos referirmos, na pesquisa, a significados 

da cultura coletiva, estaremos lidando com uma homogeneidade percebida (Mahmoud, 2008, 

p. 228); ou com uma espécie de consenso simbólico momentâneo que serve, especificamente, 

para a análise dos dados empíricos. 

                                                             
5 Em sua Psicologia Cultural do Desenvolvimento, Valsiner propõe o conceito representado pela palavra inglesa 

constraint, de difícil tradução exata. No texto a que nos referimos, ele e Lawrence afirmam: “Being constrained, 

people constrain” (2003, p. 727).  Ao comentar Valsiner, Padden (2000) coloca constraints como um dos 

princípios que regem a natureza semiótica da personalidade e afirma que estes são algo como reguladores de 

possibilidades – tanto intrínsecos ao pensamento individual, quanto externos, assumindo a forma de forças 

culturais. 



Para construir e caracterizar os significados da cultura coletiva desta pesquisa, partimos dos 

pressupostos gerais que têm embasado a literatura (principalmente nacional) sobre o trabalho 

de crianças e adolescentes e seus problemas de pesquisa – basicamente, uma preocupação em 

resguardar a infância e adolescência em seus direitos; assim, se a vivência da infância prioriza 

o direito à educação e aos momentos de brincadeira, o trabalho torna-se um elemento, quando 

não prejudicial, pelo menos estranho à rotina das crianças e adolescentes.  

 

Deste modo, no caso do trabalho infanto-juvenil, assumimos como inscrito em nossa cultura 

coletiva o seguinte pólo de significados:  

 

O TRABALHO NÃO É COMPATÍVEL COM A INFÂNCIA 

 

Certamente, este pólo, como o estamos chamando, é uma grande simplificação de uma esfera 

simbólica que, conforme já discutido na fundamentação teórica (vide seção 2.2. da 

fundamentação teórica), está longe de ser estanque ou homogênea. Ainda assim, torna-se 

necessário simplificá-la para possibilitar a análise dos dados – as noções de cultura pessoal e 

coletiva, propostas por Valsiner, são proposições de cunho teórico, e é na etapa empírica do 

ciclo metodológico que elas ganham um corpo possível. De qualquer modo, resgatamos aqui a 

ideia de uma homogeneidade percebida, proposta por Mahmoud (2008), e lembramos a 

afirmação de Matsumoto (2003): o autor afirma que há certo consenso quanto ao que as 

pessoas digam sobre suas visões de mundo, mesmo agindo em contradição ao que dizem. Esta 

relativa homogeneidade auxilia o processo de comunicação entre membros do grupo social, 

de acordo com o autor. 

Assim, neste pólo que incompatibiliza infância e trabalho, residem alguns outros significados: 

o trabalho é uma atividade inapropriada para a criança; a infância é um período especial de 

desenvolvimento humano, em que são vitais o direito à educação e à brincadeira, ao lazer, 

assim como a direitos básicos como acesso a serviços de saúde e assistência social, por 

exemplo. 



É preciso dizer que o modo de expressar e representar o que está sendo entendido como 

cultura coletiva mudou significativamente ao longo da pesquisa. Inicialmente, havíamos 

proposto um modelo em que dois grandes pólos, constituídos por significados praticamente 

opostos em relação ao trabalho infantil, posicionavam-se nos lados extremos de um gráfico. 

Este modelo foi utilizado na análise preliminar de dois casos, no exame de qualificação do 

projeto, em agosto de 2010. À medida que avançamos tanto na produção dos dados quanto na 

discussão teórica (da qual participaram os avaliadores da banca de qualificação, como 

também colegas do grupo de pesquisa e outros professores), chegamos à conclusão de que tal 

modelo tinha alguns problemas difíceis de transpor, a saber: como os dois grandes pólos da 

cultura coletiva eram quase que opostos em significado, isto gerou um problema no 

posicionamento dos indicadores. Em termos práticos, alguns significados, por se afastarem de 

um pólo, não necessariamente se aproximavam do outro – é justamente onde podemos 

visualizar a falta de isomorfismo entre cultura pessoal e cultura coletiva. Também os pólos se 

referiam mais tangencialmente à noção de infância, a qual foi se mostrando novamente (pois 

constava no projeto em sua versão mais inicial, tendo sido depois retirada) fundamental para 

pensarmos em sentidos do trabalho para crianças ou adolescentes. Assim, na medida em que o 

significado de infância retornou aos objetivos específicos do projeto, uma reconfiguração dos 

pólos se fez imprescindível. No período do exame de qualificação, tínhamos os seguintes 

pólos:  

 

1) o trabalho é uma atividade inapropriada para a criança; a infância é um período 

especial de desenvolvimento humano, em que são vitais o direito à educação e à 

brincadeira, ao lazer.  

2) O trabalho é uma atividade importante e que pode ser desempenhada por crianças e 

adolescentes sem nenhum prejuízo de seu bem-estar ou desenvolvimento, e 

argumentar contra isto é ignorar realidades, valores e atitudes presentes em diversos 

segmentos de nossa sociedade. 

 

A solução encontrada para representar a cultura coletiva foi uma síntese simplificada do 

primeiro pólo, tentando equilibrar, num único tópico, as avaliações tanto acerca de trabalho 



quanto de infância. Após essa contextualização, ficamos, como já foi explicado, com o 

seguinte pólo único:  

 

O TRABALHO NÃO É COMPATÍVEL COM A INFÂNCIA 

 

 

Se, como já dissemos anteriormente (vide capítulo dois, sobre fundamentação teórica), não há 

isomorfismo entre as culturas pessoal e coletiva (Valsiner, 2007), é justamente essa relação 

que queremos investigar. Matsumoto (2003) chama a atenção, nos estudos de Psicologia 

Cultural, justamente para o que ele chama de discrepância entre cultura no nível individual e 

no nível consensual. Para ele, as atitudes, crenças e opiniões sobre essa discrepância são em si 

uma parte muito importante da cultura, e que merece consideração conceitual e empírica – e é 

este tipo de consideração que nos interessa nessa pesquisa. Um de nossos objetivos 

específicos é explorar os contornos dessa discrepância; a relação entre os conceitos de cultura 

coletiva e cultura pessoal. 

Vamos à analise caso a caso, dividindo os participantes, novamente, entre trabalhadores e não 

trabalhadores. 

 

5.1. Crianças trabalhadoras 

 

Caso 01. Carlos 

Adolescente trabalhador residente na zona rural, Carlos, de 13 anos, foi o primeiro 

entrevistado deste processo de pesquisa. Os indicadores produzidos por ele foram os 

seguintes: 

1. Infância – atividades físicas 

2. Adolescência – preparação 

3. Trabalhos – diversidade 



4. Trabalho – obrigação 

5. Trabalho – esforço físico 

6. Trabalho – ambivalência afetiva 

 

De posse de tais indicadores, seguimos com o posicionamento destes frente ao pólo de 

significados da cultura coletiva, TRABALHO X INFÂNCIA: 
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Metade dos indicadores produzidos por Carlos, um adolescente que trabalha, está posicionada 

bem próxima do pólo TRABALHO x INFÂNCIA. É interessante que dois indicadores 

englobam noções de atividades físicas, mas de modo diferente: o indicador “infância – 

atividades físicas” refere-se à noção de brincadeiras, esportes e outras atividades ligadas ao 

corpo – aqui, pode-se falar em apropriadas à vivência de uma infância fisicamente saudável e 

lúdica, e com vistas ao seu desenvolvimento físico e psicológico. E quanto ao indicador 

“trabalho – esforço físico”, já se fala de um tipo de atividade mais pesada, cansativa e 

inapropriada para crianças e adolescentes – precisamente o tipo de trabalho do qual se protege 



a criança, no pólo que incompatibiliza trabalho e infância. Também próximo ao pólo da 

cultura coletiva escolhido está o indicador “adolescência – preparação”; isto porque, se 

compreendemos que ser criança é estar numa fase de desenvolvimento específica e diferente 

da vida adulta, também a adolescência ganhará seu próprio status como uma fase de 

desenvolvimento de transição entre as outras faixas etárias. 

Exatamente no meio do gráfico, entre perto e distante, encontra-se o indicador “Trabalho – 

ambivalência afetiva”; basicamente porque Carlos, ora se refere à atividade laboral como algo 

bom e importante de ser desempenhado por ele, ora como algo por que ele preferia não se 

responsabilizar, pois sente preguiça de trabalhar e afirma que melhor seria só ter que estudar, 

mesmo sem gostar de fazê-lo. 

Os dois últimos indicadores encontram-se distantes do pólo TRABALHO X INFÂNCIA. Na 

condição de trabalhador, Carlos se remete, no indicador “trabalho – necessidade”, à 

necessidade de trabalhar e à dificuldade financeira da família. Assim, quem precisa, trabalha, 

independente de faixa etária ou condição física e psicológica. Assemelha-se a esta ideia o 

indicador “trabalho – obrigação”: algo que se “tem que” fazer e que, portanto, é parte 

constitutiva de sua vida, de seu cotidiano – sendo assim, não haveria porque não conciliar o 

trabalho com as outras esferas da vida na infância e adolescência. 

 

Caso 02: Nelson 

Criança de 11 anos residente na zona rural, Nelson caracteriza-se como criança trabalhadora, 

e estuda numa escola pública da região. Listamos os indicadores produzidos na conversa com 

ele e sua mãe, Lenira: 

 

1. Infância – brincadeiras 

2. Infância – proibições 

3. Trabalho dentro da brincadeira 

4. Trabalho – desenvolvimento 

 

Vejamos, agora, de que forma tais indicadores relacionam-se com o pólo da cultura coletiva: 
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Os indicadores de Nelson encontram-se graficamente bem próximos ou bem distantes do pólo 

TRABALHO X INFÂNCIA. É interessante perceber que seus dois primeiros indicadores 

aproximam-se bastante do pólo: a sua vivência de infância aproxima-se bastante de 

brincadeiras, apesar de ele ter uma rotina de trabalho longa. A noção de que, enquanto 

criança, é proibido a ele fazer algumas coisas ou ter acesso a certos conhecimentos aparece no 

indicador “infância – proibições”, e isso tem proximidade com o pólo TRABALHO X 

INFÂNCIA; afinal, é comum que tais proibições sejam postas pelos pais da criança, ou seus 

professores, enfim, adultos que sejam responsáveis pelo seu desenvolvimento e bem-estar (e 

que, inclusive, definem o que são esse desenvolvimento e bem-estar). 

Já os indicadores distantes do pólo são os seguintes: “trabalho dentro da brincadeira” e 

“trabalho – desenvolvimento”. Mostra-se bastante positiva a visão de Nelson sobre o trabalho, 

visto que ele o encara como algo importante de ser desempenhado, e que contribui para seu 

desenvolvimento, algo que ele exemplifica com o aprendizado de operações matemáticas na 



venda dos produtos da mercearia. O outro indicador é curioso, pois é uma mistura das noções 

que, separadas, constituem os objetos de interesse desta pesquisa. Nelson coloca o trabalho 

inserido no seu dia de brincadeiras, o que torna difícil a distinção entre o momento de brincar 

e o de trabalhar. São dois indicadores que colocam o trabalho na rotina cotidiana da criança e 

assim, requalificam-no. São significados que se posicionam, deste modo, próximos do pólo 

construído. 

 

Caso 03: Carina 

 

Carina, menina trabalhadora de 11 anos residente na zona rural, permitiu-nos, a partir de sua 

fala, produzir os seguintes indicadores referentes a trabalho e infância: 

1. Infância – ajuda 

2. Infância – brincadeira 

3. Trabalho – diversão 

4. Trabalho – oportunidade 

 

Esses indicadores de sua cultura pessoal posicionam-se do seguinte modo em relação ao pólo 

da cultura coletiva: 
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No gráfico de Carina, o único indicador bem próximo do pólo TRABALHO X INFÂNCIA é 

o que associa ser criança a brincadeiras, o que, dada a ocorrência em outros casos, dispensa 

explicações mais detalhadas. Ser criança é brincar bastante; e em paralelo, ser poupado de 

atividades laborais.   

Os outros indicadores afastam-se da dimensão lúdica e tocam no mundo do trabalho: 

“infância – ajuda” posiciona-se distante do pólo, pois coloca à criança um componente de 

obrigação ou compromisso de participar de atividades em casa ou que auxiliem no 

funcionamento familiar. Além dessa dimensão, encarar o trabalho como algo divertido, ou 

ainda como uma oportunidade que é concedida à criança, é também distanciar-se do pólo que 

dissocia o trabalho da infância e o considera inapropriado para esta faixa etária. 

 

Caso 04: Caio Vitor 

 



Caio Vitor é o único menino que trabalha e reside na zona urbana. Ele tem 12 anos, mora no 

subúrbio de Salvador e estuda numa escola pública. A lista de indicadores de sua cultura 

pessoal é a seguinte: 

 

1. Infância – cultivo de qualidade 

2. Infância – esporte 

3. Trabalho – ajuda 

4. Trabalho – ocupação 

5. Trabalho – positivo 

 

Agora, veremos o gráfico que representa a relação entre os indicadores da cultura pessoal de 

Caio Vitor, referentes a infância e trabalho, e o pólo de significados da cultura coletiva. 
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O gráfico de significados de Caio Vitor mostra distâncias mais intermediárias em relação à 

cultura coletiva do que os casos anteriores de Nelson e Carina, por exemplo. O indicador, a 

nosso ver, mais próximo do pólo TRABALHO X INFÂNCIA é o “infância – esporte”. Isto 

ocorre por conta da satisfação sentida na prática de esportes e da dedicação intensa a tal 

atividade pelo menino. São um tipo de atividade física encorajado pelos pais e outros 

responsáveis pela criança; lembramos aqui do depoimento de mãe de Gustavo, outro 

entrevistado, que se preocupa em estimular o filho a praticar mais exercícios físicos. Com 

exceção de Isabela, todas as crianças que frequentam a escola particular no estudo realizam 

algum tipo de atividade física no turno oposto ao da escola. 

Um pouco menos próximos do pólo estão os indicadores “trabalho – ajuda” e “trabalho – 

ocupação”. É interessante a proximidade destes significados do pólo, porque são 

compreensões do trabalho ligeiramente diferentes dos sentidos apontados por outras crianças 

até então.  Quando Caio Vitor e sua mãe, Iara, falam de ajuda, é no sentido de negar o 

trabalho, de certo modo: o que Caio Vitor faz não é propriamente um trabalho, pois não tem 

vínculos formais, possui alguma flexibilidade de horários e a recompensa também varia 

bastante. Outro modo de enxergar a atividade realizada pelo garoto é como um passatempo 



que o afasta de atividades indesejadas – é o caso do tempo livre que se passa nas ruas; por 

morarem em um bairro que ambos consideram violento e inseguro, o risco de envolvimento 

com crime ou drogas é iminente. Assim, estar trabalhando em alguma atividade (o que é 

retratado no indicador “trabalho – ocupação”) é, no depoimento de Iara, uma forma de 

proteger a vivência da infância de seus filhos. 

O indicador “trabalho positivo” distancia-se mais explicitamente do pólo que incompatibiliza 

infância e trabalho, apesar de estar bastante ligado ao indicador anterior. Aqui, temos 

indicadores bastante próximos em significado, mas que, ainda assim, encontram-se em 

distâncias diferentes do pólo. “Trabalho positivo”, em particular, avalia positivamente a 

atividade laboral em si, e não pelo tempo que ela ocupa da criança ou pelos desvios que ela 

ocasiona em sua trajetória – é o caso do indicador “trabalho – ocupação”. 

 

Caso 05: Robson 

 

Robson tem 09 anos e estuda numa escola pública na zona rural, e entra no estudo na 

condição de criança trabalhadora. O contato com ele e Neide, sua mãe, produziu os seguintes 

indicadores sobre infância e trabalho: 

 

1. Infância – tempo do “ainda não” 

2. Infância – tempo de escola 

3. Trabalho escolar 

4. Trabalho – esforço físico 

5. Trabalho – grau inerente de dificuldade 

 

Agora, vamos à relação entre os indicadores da cultura pessoal de Robson e o pólo de 

significados da cultura coletiva: 
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Dos cinco indicadores, três deles aparecem colados no pólo TRABALHO x INFÂNCIA. Os 

indicadores “infância-tempo do ainda não” e “infância-tempo de escola” remetem à vivência 

de uma infância resguardada de atividades e compromissos que ainda não sejam apropriados 

para uma criança fazer, ligados à ideia de que o que é realmente adequado, nessa faixa etária, 

são os estudos. A mãe de Robson deixa claro em alguns momentos de as entrevista que a 

prioridade para seu filho é, hoje, a escola – principalmente pela garantia de uma vida adulta 

melhor do que a dela. Entra também aqui o indicador “trabalho-esforço físico”, em que 

Robson associa o trabalho a um esforço com o qual ele não tem condições físicas de se 

envolver – na sua fala e na de sua mãe, fica claro que ele é poupado deste tipo de esforço no 

trabalho. 

Já bem mais distante do pólo da cultura coletiva está o indicador “trabalho-grau inerente de 

dificuldade”. Isto porque Robson constrói esse significado afirmando que, mesmo que o 

trabalho que ele tem que fazer seja um pouco difícil, isso é algo positivo; é necessário 

enfrentar alguma dificuldade no trabalho. Isso não o impede de desempenhar a atividade com 

prazer; de todo modo, ela envolve alguma complexidade ou esforço.  



Posicionado ainda mais distante do pólo TRABALHO X INFÂNCIA, vemos o indicador 

“trabalho escolar”. É um significado que aparece na fala de outras crianças, e por inserir uma 

compreensão de trabalho em suas vidas (sejam elas consideradas trabalhadoras ou não), 

distancia-se da compreensão de infância como etapa de escola, aprendizado, brincadeiras e 

proteção contra formas diversas de atividade laboral.  

 

5.2. Crianças não trabalhadoras 

 

Caso 06: Isabela 

 

Isabela, criança não trabalhadora com dez anos no momento da entrevista, reside na zona 

urbana de Salvador, e estuda numa escola privada. Os indicadores produzidos por ela foram 

os seguintes: 

1. Infância – direitos 

2. Infância – tempo do “ainda não” 

3. Trabalho escolar 

4. Trabalho – recompensa 

5. Trabalho – escolhas 

 

A relação entre tais indicadores e o pólo de significados da cultura coletiva TRABALHO X 

INFÂNCIA pode ser graficamente representada do seguinte modo: 

 

 

 

Gráfico 6 – Isabela  
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Na análise da relação entre cultura pessoal e cultura coletiva de Isabela, há três indicadores 

bastante próximos do pólo coletivo escolhido: quando a menina de dez anos se refere à 

infância como possuidora de direitos, está assinalando que uma atividade como o trabalho não 

apenas é inapropriada para a sua faixa etária, como também é seu direito ser protegida de tal 

situação. De modo semelhante, o indicador “infância – limitações” afirma outras 

impossibilidades: à criança, é vedado o acesso a alguns tipos de informações ou atividades; 

coisas que ela só poderá fazer quando estiver adulta – no pólo TRABALHO X INFÂNCIA, as 

diferenças entre adultos e crianças são ressaltadas, de modo a posicionarmos este indicador da 

cultura pessoal próximo do pólo da cultura coletiva. O indicador “trabalho – servidão” diz 

respeito a significados do trabalho como uma situação ou atividade de exploração da pessoa 

trabalhadora, geralmente por outra pessoa, em que não há condições dignas para se exercer a 

atividade em questão, trazendo sofrimento e desgaste a quem trabalha. É, pelas características 

que emergem, um significado bastante próximo ao da escravidão – e distante do que 

entendemos como sendo direito da criança. 

No que tange ao indicador “Trabalho – escolhas”, no discurso da mãe de Isabela, por 

exemplo, ela chama a atenção para o fato de que seus irmãos, os quais não quiseram trabalhar 



quando jovens, não são mais felizes ou bem-sucedidos do que ela hoje. Aparece, assim, a 

ideia de uma criança trabalhar porque escolhe, ou porque quer se beneficiar do dinheiro que 

ganha e do que ela vivenciar durante a experiência. Isso nos leva ao indicador “Trabalho – 

recompensa”. Isabela, na condição de criança não trabalhadora, vê, especialmente nas 

atividades realizadas para a escola, a possibilidade de se beneficiar em alguma medida, seja 

no tempo presente ou no futuro. Já seus pais, em especial a mãe, avaliam algumas atividades 

laborais, ainda na infância, como bastante recompensadoras. Finalmente, o indicador 

“trabalhos escolares” posiciona-se também distante do pólo que incompatibiliza infância e 

trabalho, por conceber um tipo de trabalho a ser realizado pela criança ou adolescente – um 

indicador que, como vemos, aparece no discurso de outros participantes. 

 

Caso 07: Claudio B. 

 

No caso de Claudio B., uma criança residente na zona urbana, não trabalhadora, encontramos 

os seguintes indicadores relacionados com infância e trabalho: 

1. Infância – limites de opinião 

2. Infância – obrigações/compromissos 

3. Infância eletrônica 

4. Trabalhos de criança 

5. Trabalhos domésticos 

 

Tais indicadores, já desenvolvidos anteriormente, constituem os significados da cultura 

pessoal de Carlos; cada um deles se relaciona em maior ou menor grau a este pólo da cultura 

coletiva. Esta é uma representação gráfica dessas relações: 

 

Gráfico 7 – Claudio B. 
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Os indicadores que mais se aproximam do pólo TRABALHO X INFÂNCIA, no discurso de 

Claudio B., são os que associam a infância a limites de opinião e à ausência de obrigações 

típicas do adulto. O menino afirma que sua opinião nem sempre é respeitada – isto porque o 

que prevalece é o que os pais, os adultos, acreditam que é certo e errado na criação de seus 

filhos. A defesa de uma infância livre de atividades laborais tem sido uma agenda 

predominantemente adulta, bem como a compreensão da importância da educação da criança. 

Assim, a distância entre a infância e a vida adulta que aparece no outro indicador, o 2, está 

próxima ao pólo, o qual incompatibiliza trabalho e infância.  

Já mais distantes do pólo, estão as noções de trabalhos domésticos a serem realizados pela 

criança, e de trabalhos que sejam adequados à faixa etária de cada pessoa. Isso significa que 

há trabalho na infância ou adolescência, embora seja necessário especificar de que tipo 

estamos falando. O indicador 3, “infância eletrônica”, aparece junto com preocupações 

externadas pela mãe de Carlos, Leila, de que seu filho dedique-se a brincadeiras consideradas 

por ela mais saudáveis ou típicas – fora do computador ou da televisão. É certo que as 

atividades virtuais são um tipo de brincadeira, mas não desempenham, para Leila, o mesmo 



papel que o futebol de botão, esportes e outras brincadeiras que envolvem esforço físico ou a 

presença de outras crianças. 

 

Caso 08: Claudio S. 

 

Os seguintes indicadores referentes a infância e trabalho foram produzidos a partir do contato 

com Claudio S. e seus pais, Sílvia e Carlos. O menino não trabalha e reside num bairro nobre 

da cidade de Salvador, estudando numa escola particular. 

1. Infância – diversão 

2. Trabalho forçado 

3. Trabalho – diversão 

4. Um trabalho para cada idade 

 

A partir de agora, veremos como estes significados se posicionam em relação ao pólo da 

cultura coletiva: 
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Os quatro indicadores de Claudio S. se dividem igualmente entre perto e distante do pólo da 

cultura coletiva. Bem próximos a uma incompatibilidade entre infância e atividade laboral, 

estão os indicadores “trabalho forçado” e “infância – diversão”. São significados que, mais 

uma vez, remetem a uma criança ou adolescente que brinca e se diverte, e que tem na 

educação sua principal atividade – o trabalho não estaria incluído nessa rotina e seria 

considerado forçado, como diz Claudio S., algo feito contra a vontade dele ou de outra criança 

qualquer.  

Os outros dois indicadores se encontram bem distantes do pólo TRABALHO X INFÂNCIA, 

pois envolvem a compreensão de Claudio S. do trabalho como algo bastante divertido 

(quando não é contra sua vontade, afirma o garoto), e também a noção de que existe um 

trabalho específico para cada idade. Se é assim, a infância é compatível com alguns trabalhos; 

esta ideia também aparece no discurso de Claudio B., no caso anterior (caso 06). 

 

 

Caso 09: Janaína 

 



O contato com Janaína produziu os seguintes indicadores referentes a trabalho e infância:  

1. Infância eletrônica/virtual 

2. Infância – diversão 

3. Infância – amizades 

4. Trabalho – cansaço 

5. Trabalho escolar 

 

Vejamos, agora, como estes indicadores da cultura pessoal de Janaína se relacionam com o 

pólo da cultura coletiva. 

 

Gráfico 9 – Janaína 

TRABALHO x INFÂNCIA

Infância –

diversão

Trabalho 

escolar

Janaína

Infância –

amizades

Infância eletrônica / 

virtual

Trabalho –

cansaço

 

 

 

É interessante ver a relação entre o perfil de Janaína e sua produção de significados. Ela é 

uma garota que não trabalha, estuda numa escola privada em Salvador e mora numa casa 

localizada num condomínio fechado na cidade. Dos cinco indicadores produzidos por Janaína, 



três deles estão próximos ao pólo da cultura coletiva escolhido; ou seja, três deles tendem a 

incompatibilizar infância e trabalho. A importância da diversão e da presença de outros 

amigos de sua idade é frequente no discurso da menina; estas são imagens que associamos a 

uma infância protegida de trabalho ou de responsabilidades maiores. Também a associação 

entre trabalho e cansaço é bem próxima de alguns dos argumentos que interditam o trabalho 

na faixa etária da infância.  Tudo isto aproxima seu perfil do perfil mais típico da infância de 

classe média nas cidades, de acordo com o significado da cultura coletiva. 

Já os outros dois indicadores estão distantes do pólo construído: a noção de trabalho escolar 

compatibiliza, em grande medida, o trabalho na rotina – extensa, diga-se de passagem – de 

crianças e adolescentes. Ainda distante do mesmo pólo está o indicador “infância 

eletrônica/virtual”, no qual Janaína afirma que a maior parte de seu tempo é dedicada ao 

computador; isto ligado ao fato de que ela não convive com pessoas de sua idade, com 

exceção do contexto da escola. A internet é um modo de diminuir essa pouca convivência, e 

torna-se sua principal atividade durante as tardes e o fim de semana. 

 

Caso 10: Gustavo 

 

Gustavo é um garoto de nove anos não trabalhador, estudante de escola particular e residente 

na zona urbana de Salvador. Os seguintes indicadores foram produzidos a partir do contato 

com ele e com seus pais:   

1. Infância com brinquedos 

2. Infância desnaturalizada 

3. Trabalho escolar 

4. Trabalho – colaboração 

5. Trabalho – necessidade 

 

Tais significados da cultura pessoal se relacionam, graficamente, do seguinte modo com o 

pólo da cultura coletiva:  

 



Gráfico 10 – Gustavo 
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O gráfico produzido a partir dos significados de Gustavo é o primeiro em que não existem 

indicadores imediatamente colados ao pólo por nós construído. Os três indicadores que se 

aproximam mais do pólo que incompatibiliza infância e trabalho (mas que não se posicionam 

realmente próximos a ele) são: o que entendem o trabalho como uma necessidade – 

lembremo-nos, aqui, de que Gustavo afirma que as pessoas trabalham porque precisam (mais 

especificamente, ganhar dinheiro), e isso não parece se encaixar no rol de necessidades 

infanto-juvenis. Depois, o trabalho compreendido como uma colaboração ou ajuda parece 

ficar no meio do caminho da distância mínima e máxima do pólo – não fica claro se a ajuda 

que Gustavo dá em casa ou a pessoas mais pobres através da escola é algo considerado, por 

ele, apropriado ou usual em sua faixa etária. Ele não afirma, tampouco, que essa atividade seja 

específica dos adultos. Ainda, ao associar ser criança a brinquedos, especificamente, e não ao 

ato de brincar, Gustavo desloca, ligeiramente, a importância da brincadeira em si.  

Os outros dois indicadores posicionam-se distantes do pólo: certamente, o indicador “infância 

desnaturalizada” se distancia do pólo, pois a mãe de Gustavo chama a atenção justamente para 

o fato de que, segundo sua opinião, a vida de seu filho e de outras crianças hoje se parece 

pouco com a infância que ela teve, na qual brincar era uma atividade muito mais presente, ou 



“natural”, em suas palavras. O indicador “trabalho escolar”, de modo semelhante ao que 

ocorre com outras crianças, também se distancia do pólo TRABALHO X INFÂNCIA, pois 

compreende uma forma de atividade laboral ou ocupação no período da infância. 

 

5.3. Análise das relações: a dinâmica entre pessoal e o social 

 

O objetivo deste capítulo foi caracterizar as relações entre significados da cultura pessoal e 

coletiva e, consequentemente, a dinâmica de tais significados na experiência de cada 

participante. Assumindo que, em determinadas situações, o pólo TRABALHO X INFÂNCIA 

se configura como uma esfera simbólica para cada uma dessas crianças, nosso propósito foi 

ver como tal pólo se relaciona com significados construídos pessoalmente – e que, por isso, 

são diferentes para cada pessoa.  

A primeira reflexão produzida refere-se ao fato de que, de um modo geral, pôde-se notar uma 

distribuição razoável dos indicadores em termos de distância do pólo da cultura coletiva. 

Independente de seus perfis ou de suas características – sendo a mais marcante delas o fato de 

trabalhar ou não, os participantes deste estudo produziram, cada um, tanto indicadores mais 

próximos quanto mais distantes do pólo em questão. O caráter um tanto disperso desses 

indicadores mostra, primeiro, que existem outros significados da cultura coletiva presentes na 

trajetória de cada pessoa (embora não estejam representados aqui), com os quais os diferentes 

indicadores interagem em maior ou menor grau – e se elegemos apenas um pólo ou conjunto 

de significados, é justamente porque a relação entre eles forma um jogo de interseções 

praticamente infinito, e seria impossível representar todas essas combinações. Valsiner (2007) 

afirma que os significados são unidades de análise justamente por conta de sua função 

reguladora, a qual caracteriza justamente esta dinâmica entre pessoal e social. O segundo 

aspecto que a dispersão nos mostra é uma impossibilidade: não é possível fazer, prévia ou 

posteriormente, associações do tipo: “o participante X terá mais indicadores próximos (ou 

distantes) do pólo, devido às características que possui”. Essa impossibilidade, do ponto de 

vista da abordagem sociocultural, deve-se não ao número pequeno de entrevistados, mas ao 

fato de que cada pessoa constrói ativamente significados que regulam sua relação com o 

mundo, de um modo que só pode ser compreendido se analisarmos sua trajetória em 

particular. Estamos cientes de que este tipo de investigação – análise aprofundada de 



trajetórias – não é o foco de nosso estudo; ainda assim, pesquisas mais recentes no âmbito da 

psicologia cultural têm reconsiderado procedimentos clássicos de amostragem, mostrando o 

valor da investigação de trajetórias particulares, escolhidas intencionalmente para o estudo 

(Sato e outros, 2007). Faz parte da agenda de pesquisa de parte da psicologia 

socioculturalmente orientada um retorno a um modo idiográfico de fazer ciência, centrado 

mais na compreensão de singularidades humanas do que na capacidade de prever 

comportamentos e atitudes a partir de relações de causa e efeito entre variáveis.  

A segunda reflexão está direcionada a casos específicos, os quais nos chamam atenção por 

não terem seus indicadores distribuídos de forma razoavelmente uniforme em relação ao pólo 

da cultura coletiva. 

 

5.3.1. Duas crianças trabalhadoras: Carina e Robson 

 

Robson, de nove anos, e Carina, de 11, trabalham na zona rural de um mesmo município. O 

trabalho de Carina é desempenhado com mais frequência e talvez intensidade, visto que, além 

de ajudar os pais no serviço da roça – despencar amendoim ou descascar a mandioca, 

dependendo da época do ano, ela ainda realiza tarefas dentro de casa, como limpeza e 

arrumação desta. Dos cinco indicadores produzidos a partir do discurso de Carina, apenas um 

– “infância – brincadeira” – se aproxima do pólo TRABALHO X INFÂNCIA. Lembremos 

que este pólo coloca a infância como período propício para o lúdico, o lazer e o aprendizado; 

na rotina de Carina, esses aspectos aparecem pouco, em comparação com o também 

trabalhador Robson. No gráfico que expressa a relação entre cultura pessoal e coletiva do 

garoto, há três entre cinco indicadores bem próximos ao pólo TRABALHO X INFÂNCIA: 

“infância – tempo do ‘ainda não’”; “infância – tempo de escola” e “trabalho – esforço físico”. 

Embora a palavra “brincadeira” não apareça formando nenhum de seus indicadores, os três 

indicadores já citados se associam ao conjunto de significados do pólo. Deste modo, enquanto 

um menino trabalhador produz significados que se aproximam de um entendimento de 

infância em que há lugar para o estudo e a brincadeira, e que ainda vê o trabalho como algo 

que naturalmente demanda esforço ou dificuldade; vemos também uma menina trabalhadora 

cuja produção de significados está distante da mesma infância. Ver os gráficos produzidos 

para cada um deles nos auxilia a perceber esses contrastes: 



 

Gráfico 05 - Robson 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 – Carina  
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Tanto Carina quanto Robson moram na zona rural, trabalham e estudam em escola pública; a 

relação entre cultura pessoal e coletiva de cada um, entretanto, assume contornos diferentes. 

Podemos perceber que Carina possui, entre suas obrigações, algumas atividades domésticas; 

enquanto seu irmão, mais novo, não as possui – e talvez não venha mesmo a desempenhá-las, 

visto que, como Silva (2002) e Whitaker (2002) já apontaram, em especial no mundo rural, a 

jornada de trabalho precoce é duplicada para as meninas, em vista de suas atividades dentro 

de casa. Longe de julgarmos o trabalho feminino mais pesado ou pior do que o masculino, é 

apenas necessário lembrar, para Whitaker (2002, p. 09), que a dominação histórica que pesou 

sobre as mulheres implica uma série de deveres que diversificam e complexificam sua gama 

de obrigações. 

 

 

5.3.2. Duas crianças que não trabalham: Janaína e Gustavo 

 

O olhar sobre esses casos em particular tem como objetivo responder a uma das perguntas de 

fundo no curso dessa pesquisa: poderíamos antecipar que algum participante específico estaria 



mais próximo ou distante do pólo por conta de alguma característica em especial – por 

exemplo, o fato de trabalhar ou não? Seria possível formular tal hipótese?  

Essa impossibilidade já foi apontada na reflexão anterior; mas ela se mostra com outros 

contornos, quando específicos casos nos chamam a atenção.  Na condição de criança, quase 

adolescente, e não trabalhadora, Janaína, de 12 anos, tem três de seus cinco indicadores – 

“infância – diversão”, “infância – amizades” e “trabalho – cansaço” – bem próximos ao pólo 

TRABALHO X INFÂNCIA. Poderíamos ter nos arriscado a projetar que, sendo não 

trabalhadora, estudando numa escola particular de qualidade reconhecida na cidade, Janaína 

produziria significados próximos à noção de uma infância que brinca, se diverte e aprende. O 

gráfico produzido a partir do contato com a menina expressa essa relação: 

 

Gráfico 09 – Janaína 
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Esse “prognóstico” teria sido acertado, mas quando se debruça sobre o caso de Gustavo, 

percebe-se a dificuldade de projeções como essa: o menino, também estudando numa boa 

escola particular, residindo igualmente na zona urbana, e envolvido em atividades como 



música e esportes, produziu, no âmbito da cultura pessoal, cinco indicadores, mas nenhum 

deles se encontra próximo do pólo que incompatibiliza infância e trabalho.  

 

Gráfico 10 – Gustavo 
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O exemplo de Gustavo é bastante interessante pois, na medida em que ele representa quase 

um modelo de como vive a criança de classe média ou alta em grandes cidades, os 

significados por ele produzidos referentes a trabalho e a ser criança se distanciam de modo 

significativo desse protótipo. Para Janaína, que tem um perfil semelhante ao de Gustavo, os 

indicadores produzidos a partir de seu discurso estão mais próximos do pólo da cultura 

coletiva. Isso nos mostra a relação dinâmica entre cultura pessoal e coletiva: são esferas 

simbólicas indissociáveis, mas que jamais podem ser sobrepostas – são “mundos 

interdependentes de pensamento” que modificam um ao outro, num movimento bidirecional 

(Lawrence & Valsiner, 2003, p. 31). 

 

5.3.3. Outros contrastes 



 

Se, como já dissemos, as relações entre os significados formam combinações praticamente 

infinitas, é possível, ainda, recombinar os gráficos e contrastar os casos de crianças com 

características distintas. Vejamos agora, novamente, os gráficos de Carina, menina 

trabalhadora da zona rural, e Gustavo, garoto não trabalhador da zona urbana.  

 

 

 

 

Gráfico 03 – Carina  
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Gráfico 10 – Gustavo 
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As duas crianças, a despeito de suas diferentes características e dos modos distintos como 

vivem suas rotinas, produzem, na relação entre cultura pessoal e cultura coletiva, gráficos 

semelhantes – no sentido de que, para ambos, há mais significados próximos do que distantes 

do pólo TRABALHO X INFÂNCIA. Os indicadores, no entanto, referem-se a significados 

específicos para cada um, e não poderiam ser comparados individualmente; mesmo sob a 

semelhança, são guardadas especificidades. 

Seguindo a lógica de comparar uma criança que não trabalha com uma trabalhadora, 

contrastamos, agora, os gráficos de Robson e Janaína. 

 

 

 

 

Gráfico 05 – Robson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09 – Janaína 
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Nessa combinação, temos crianças em contextos novamente bastante diferentes que produzem 

gráficos semelhantes; só que, agora, tanto Janaína quanto Robson se aproximam do pólo 

TRABALHO X INFÂNCIA.  A particularidade dos significados da cultura pessoal que 

singulariza a trajetória de cada criança e a multiplicidade de combinações dos significados 

que transitam, de certo modo, entre a cultura pessoal e a cultura coletiva são evidenciados a 

partir dessas análises.  

Acreditamos que a análise gráfica das relações entre cultura pessoal e cultura coletiva é um 

modo de responder à pergunta de Marková (2000), anteriormente colocada na fundamentação 

teórica do desta pesquisa: como as pessoas constroem e dão sentido a suas experiências a 

partir de conhecimentos que são tanto da cognição individual quanto do mundo social. De 

modo semelhante, o fato de haver pouca consistência entre o que as pessoas dizem sobre si e 

o seu comportamento (uma correspondência importante em alguns sistemas teóricos) é 

explicado, de acordo com Valsiner (2007), pela função reguladora dos significados. São eles 

que impulsionam a dinâmica entre pessoal e coletivo, e é por conta desta dinâmica que é 

possível falar numa mente social. 

 

 



6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu e Jaime, de 11 anos. 

Lia - Mas é como eu te falei, não tem certo e errado, na verdade; eu quero entrevistar 

várias crianças, e aí, cada um vai dizer uma coisa diferente sobre o trabalho; meu, o 

trabalho que eu vou ter é escutar cada coisa e tentar... 

Jaime– desvendar o mistério das crianças. 

 

 

Os encontros com crianças como Jaime (cujo caso acabou sendo excluído da sistematização 

final dos dados) produziram reflexões que ultrapassam, em vários sentidos, as expectativas 

com as quais começamos este projeto. Nunca foi intenção deste trabalho “desvendar 

mistérios”, tampouco foi este um pressuposto nosso – o de que crianças seriam seres 

misteriosos ou dotados de características especiais de algum modo. Pelo contrário, analisar o 

significado de trabalho para diferentes crianças foi um objetivo construído tendo em mente a 

necessidade de enxergar infâncias menos estereotipadas e que, a despeito de suas 

especificidades, também possuem continuidades com o mundo adulto (Bourdillion, 2006). O 

depoimento de Jaime figura neste capítulo não propriamente por conta do “mistério” colocado 

pelo garoto, mas por seu comentário, um tanto curioso, sugerir um maior respeito pelo que as 

crianças são e pelo que têm a dizer. Entre as continuidades existentes entre infância e vida 

adulta sugeridas no artigo já citado de Bourdillion (2006), está o fato de crianças também 

serem seres ativos em seu próprio desenvolvimento, e isto significa que devem ser escutadas 

com o mesmo cuidado e procedimentos éticos reservados a pessoas mais velhas. Tais ideias 

não foram exatamente pressupostos teóricos do projeto, mas foram surgindo à medida que a 

literatura era consultada e questionada, e também na decisiva etapa de produção e análise dos 

dados. 

Este projeto de pesquisa teve como foco inicial o problema do trabalho infantil. Uma breve 

apresentação do tema foi feita de modo a esclarecer os motivos e caminhos que nos levaram à 

construção do projeto, seguida da exposição dos objetivos da pesquisa.  Na sequência, 

fizemos um levantamento da literatura em que se cruzavam infância (e adolescência também) 

e trabalho, não sem antes delimitarmos teoricamente estes conceitos. Tais noções – em 



particular, a de trabalho – foram resgatadas no intuito de esclarecer os objetivos específicos, a 

saber, o que entendemos por trabalho quando procuramos o contato com uma criança 

trabalhadora? E de modo semelhante, quem seriam os participantes que procuramos para o 

estudo e que características suas nos interessavam? 

Após a delimitação geral do tema de interesse da pesquisa, partimos para a fundamentação 

teórica; neste capítulo, explicitamos a abordagem teórica mais ampla na qual se encaixa a 

pergunta principal da investigação. O resgate da tradição sociocultural de pesquisa foi feito 

através dos principais conceitos e questões teóricas relevantes para o caso específico do 

projeto, quais sejam: a definição de cultura, um conceito estruturante da abordagem; a relação 

entre individual e social, refletida nas noções de cultura pessoal e cultura coletiva; e a 

proposição dos significados como unidades de análise empírica.  

O contato com os fundamentos da abordagem sociocultural e a sistematização escrita destes 

foram importantes porque tais fundamentos nos permitiram materializar os objetivos 

específicos da pesquisa – ou seja, propor os conceitos de cultura pessoal, cultura coletiva e 

significados como apropriados para nos aproximarmos do tema maior, infância e trabalho. 

Pensando dentro do ciclo metodológico proposto por Branco e Valsiner (1997), a metodologia 

equivale a um processo cíclico de construção de conhecimento genérico, em que partes 

diferentes do ciclo alimentam outras partes (Valsiner, 2006, p. 175). Consideramos, assim, a 

etapa da sistematização teórica como particularmente fundamental nesta retroalimentação do 

ciclo.  

A partir desta etapa de estabelecimento de assunções mais gerais sobre o mundo (tal como é 

colocado no ciclo metodológico) e da sistematização de conceitos, o passo seguinte foi a 

análise dos dados. É importante lembrar que a produção destes, ou seja, a ida a campo, foi um 

processo que durou, ainda que de modo intermitente, desde a sistematização do projeto, 

passando pela reconfiguração de seus objetivos, até o início da análise. A organização dos 

dados de análise em dois capítulos foi também um processo lento; isto porque a própria 

decisão de como melhor organizar as informações envolveu um resgate dos objetivos, da 

revisão de literatura e ainda da fundamentação teórica da pesquisa.  

A análise foi, deste modo, dividida em um capítulo dedicado a indicadores da cultura pessoal 

de cada criança participante (no qual também se descreveram suas rotinas e como estas se 

relacionavam com seus status de trabalhadoras ou não trabalhadoras) e outro dedicado à 



relação de tais indicadores com a cultura coletiva. Ao fim de cada capítulo, foram feitas 

considerações específicas para cada parte. 

Chegamos ao capítulo de conclusões, propriamente dito. Depois de resgatar o caminho feito 

por esta pesquisa e de rever as seções de análise, alguns tópicos se destacam. É necessário 

lembrar, aqui, que os pontos seguintes não têm natureza conclusiva, mas são constatações que 

pretendem contribuir com a abertura de novos caminhos de investigação.  

O primeiro deles diz respeito ao difícil estudo e representação das dinâmicas ou das relações 

entre fenômenos. Seja do ponto de vista da Psicologia do Desenvolvimento, cujo foco seria a 

mudança por excelência (Valsiner, 2006), ou da perspectiva da Psicologia Social – no caso, de 

uma abordagem psicossociológica, representada por autores como Marková (2003), o fato de 

direcionarmos nossas perguntas de pesquisa para a relação entre cultura pessoal e coletiva 

gera dificuldades, é nossa impressão, acima de tudo no campo metodológico. Para Valsiner 

(2006, p. 167), é em particular no método que o problema aparece: como é possível produzir 

generalidade num fluxo constante de fenômenos? A solução encontrada neste projeto, em 

especial, foi “congelar” um dos significados (da cultura coletiva) e posicioná-los graficamente 

em termos de distância dos outros significados construídos pessoalmente. Esta estratégia 

analítica contrasta com muitos trabalhos dentro da abordagem histórico-cultural, os quais 

dedicam-se à investigação empírica de significados e sentidos. Tais estudos partem da 

distinção proposta por Vigotski (2001) entre estes dois conceitos: os sentidos teriam uma 

dimensão mais pessoal e afetiva, enquanto os significados, além de serem mais 

compartilhados entre as pessoas, permaneceriam, deste modo, mais exatos e uniformes, nas 

palavras do próprio autor (Vigotski, 2001, p. 465). Não é nosso objetivo aqui discorrer 

aprofundadamente sobre essa distinção; o que queremos destacar é que estudos como o de 

nosso colega Santos (2007, 2010), por exemplo, se dedicaram a identificar singularizações e 

compartilhamentos simbólicos a partir do discurso das pessoas entrevistadas. No caso de 

nossa pesquisa, a etapa de construção dos significados mais compartilhados não foi feita 

depois da produção dos dados, mas sim paralelamente a essa etapa e com o auxílio da própria 

revisão de literatura e das contribuições teóricas da Psicologia Cultural.  São duas estratégias 

de pesquisa legítimas; mas em ambas transparece a imensa dificuldade em apreender relações, 

transformações, mudanças e quaisquer outros fenômenos cuja principal característica seja a 

dinamicidade. Essa dificuldade, no entanto, não deve impedir os pesquisadores em Psicologia 

de empreender estudos dessa natureza; uma das reflexões metodológicas mais importantes, a 

nosso ver, trazidas por Valsiner e Rosa (2007) é a afirmação de que é também um papel da 



psicologia socioculturalmente orientada pensar em novos modos de fazer pesquisa, utilizando 

as teorias como ferramentas intelectuais. São modos tentativos ou experimentais de fazer 

ciência – o que em quase nada se assemelha ao que comumente chamamos de “pesquisa 

experimental” em Psicologia. 

O segundo ponto refere-se aos indicadores – os significados construídos a partir dos casos 

tomados individualmente. Indicadores como “trabalhos de criança” (produzido por Claudio 

B., não trabalhador), “um trabalho para cada idade” (produzido por Claudio S., não 

trabalhador) e “trabalho escolar” (produzidos por Janaína, Isabela, Gustavo e Robson, este 

último apenas sendo trabalhador) apontam, por diferentes caminhos, para a presença do 

trabalho na faixa etária da infância – tendo em vista inclusive que, de todas as crianças citadas 

neste ponto, apenas uma é trabalhadora. Esses dados nos alertam para a afirmação do trabalho 

escolar infantil como mais uma espécie de trabalho (Qvortrup, 2001), e nos direcionam para 

outra reflexão: o fato de muitas pesquisas considerarem, ao investigarem o trabalho infantil, 

situações de trabalho manual, remunerado ou cujas condições da jornada configurem clara 

exploração da mão-de-obra infantil nos leva, enquanto atores sociais, à condenação das 

formas mais visíveis de trabalho. Situações relatadas na revisão de literatura como o trabalho 

infantil artístico na televisão ou na publicidade (Melro, 2010), crianças que cuidam de pais 

com problemas de saúde (Aldridge, 2008) e outras situações consideradas trabalho atípico 

(Crafter e outros, 2009) tornam-se invisíveis para a sociedade e para as políticas sociais e de 

saúde, quando, pelo contrário, demandam nossos esforços de compreensão do mesmo modo. 

De modo geral, tanto os indicadores, considerados separadamente, quanto a relação destes 

com o pólo da cultura coletiva nos mostram a grande diversidade presente no modo como 

cada pessoa dá sentido à condição de ser criança e ao trabalho. Tal diversidade não só não nos 

parece surpreendente, como está sintonizada com a ideia de Valsiner (2006, p. 167) de que a 

meta da pesquisa sociocultural é produzir um conhecimento genérico, mas que não seja 

através da mera acumulação de dados. Esta pesquisa pretendeu, assim, contribuir para o 

estabelecimento de generalidades teóricas sobre o fenômeno do trabalho na infância, o qual, 

como muitos outros, é “excessivamente específico” a cada contexto, ainda nas palavras do 

autor (idem).  

Nesse sentido, tanto a diversidade de significados dos indicadores quanto a dispersão destes 

indicadores nos gráficos em que há relação entre cultura pessoal e cultura coletiva nos 

mostraram o seguinte: por mais que uma pessoa tenha um perfil cujas características a 



aproximem da imagem de criança que brinca, estuda e está protegida de fatores que ponham 

em risco a vivência de sua infância, os significados que ela constrói quase nunca 

correspondem perfeitamente a essa imagem. Do mesmo modo, uma criança que trabalha pode 

construir significados de infância bastante típicos – quando dizemos aqui “típicos”, estamos 

nos referindo aos significados do pólo da cultura coletiva. Em outras palavras, em termos de 

generalidade teórica, a infância típica ou esperada não existe, concretamente. A contribuição 

deste trabalho foi pensar em como crianças vivem suas infâncias, incluindo, aí, aquelas que 

trabalham. 

Entretanto, ainda que apontemos para a heterogeneidade de situações laborais na infância e 

para a impossibilidade de generalização empírica (a qual, por princípio, não era objetivo do 

estudo), acreditamos que o estudo dos significados de trabalho na infância ou adolescência 

não dispensa a necessidade de estudos que avaliem o impacto de diversos tipos e situações de 

trabalho na saúde física e psicológica de crianças. Para Woodhead (2004, p. 323), uma vez 

que sejam dispensadas avaliações estereotipadas do trabalho na infância, permanece a 

pergunta: quais crianças, em que situações e em que tipos de trabalho, correm mais risco de 

sofrer algum prejuízo por seu trabalho? Esta continua sendo uma pergunta altamente relevante 

na pesquisa social, ainda mais pelo fato de que, como lembra Woodhead (2004), o impacto 

físico até agora tem sido mais avaliado do que o psicológico, talvez porque mais explícito. No 

artigo citado, o sociólogo discute teoricamente a noção de bem-estar psicológico e elenca uma 

extensa lista de indicadores psicológicos das crianças que possam ser afetados pelo trabalho. 

Ainda assim, é uma discussão que requer cautela pois, numa dimensão prática, é bastante 

difícil identificar características universais do desenvolvimento infantil. Para Valsiner (2006), 

do ponto de vista da Psicologia do Desenvolvimento, o foco na compreensão das crianças tem 

tradicionalmente sido mais prático, no sentido de possuir utilidade social, do que teórico; e ele 

argumenta em favor de um maior equilíbrio entre essas dimensões no processo de 

investigação científica.  

É também por essa razão que decidimos enxergar a metodologia como um processo cíclico; 

porque para equilibrar as dimensões práticas e teóricas de um processo de pesquisa, é 

necessário perceber que as etapas da investigação se sobrepõem com mais frequência do que 

alguns manuais de metodologia possam supor. Acreditamos que uma possível limitação desta 

pesquisa foi não empreender mais radicalmente a inovação metodológica que é uma das 

características – e ainda um grande desafio – da psicologia cultural (Valsiner, 2009). A 

proposição analítica construída, em especial, no capítulo cinco (pp. 136 a 139) em que um 



pólo da cultura coletiva se posiciona em relação a indicadores da cultura pessoal foi, ainda 

assim, um passo na direção desta inovação. 

Deste modo, encarando este processo de investigação e a produção desta tese como um ponto 

de partida, vislumbramos, como possíveis desdobramentos, os seguintes passos: no plano 

metodológico, nossos interesses de pesquisa seguem em direção ao desenvolvimento de 

procedimentos, técnicas ou modelos apropriados para o estudo da cultura pessoal e da cultura 

coletiva, bem como a relação entre estas.  

Já no que diz respeito ao tema geral, se, nessa pesquisa em particular, o foco de escolha dos 

participantes apenas afastou situações explícitas de exploração da mão-de-obra infantil, a 

partir dos resultados aqui obtidos, tal foco torna-se mais específico ainda. O tema da infância 

trabalhadora passa a despertar interesse, em especial, no que temos chamado de situações 

menos “visíveis” de trabalho – atividades menos típicas ou que envolvam crianças e 

adolescentes cujas famílias estejam em melhores condições socioeconômicas do que as 

famílias dos meninos e meninas trabalhadoras desta pesquisa. Assim, no plano empírico, 

outras crianças e outros trabalhos passam a ocupar o centro das nossas atenções.  

Estes dois encaminhamentos de pesquisa nos sugerem, além da complexa noção de ciclo 

metodológico, uma forte associação entre empiria e teoria. Isto porque repensar os métodos e 

os recortes empíricos de nossos objetos são duas medidas que, do ponto de vista da Psicologia 

Cultural, retroalimentam a teoria e, como já foi dito, a constante transformação e 

fortalecimento da fundamentação teórica são um objetivo principal da abordagem, e são 

também intenções dos estudos de caso (Yin, 2004). Mais uma vez, sem desqualificar outras 

abordagens, é afirmada a importância da pesquisa qualitativa, interessada nos contrastes e 

diferenças como produtores de conhecimento – consoante com a pesquisa socioculturalmente 

orientada, a importância do foco no que Robert Stake (1994) denomina de epistemologia do 

particular. 

E da teoria, passamos, assim, para a empiria, num movimento constante: pensar nas crianças, 

em seu desenvolvimento e seu bem-estar torna-se possível através de novas lentes. Uma 

imagem trazida por Sarmento (2007) ilustra bem essa possibilidade: o autor afirma que, diante 

do conhecimento científico já produzido, acostumamo-nos a enxergar o mundo apenas sob a 

luz que a ciência já lançou sobre os fenômenos. Sarmento nos lembra de que “o que é 

iluminado pela ciência torna duplamente desconhecido tudo aquilo que a ciência (ainda?) não 



pôde alcançar” (Sarmento, 2007, p. 25). A infância, para o autor, sofre um processo de 

ocultação, na medida em que temos lidado prioritariamente com concepções já estabelecidas 

sobre ela. Na condição de cientistas, devemos nos colocar em terrenos menos iluminados 

(para continuar na metáfora de Sarmento): por ser justamente na incerteza e na penumbra que 

podemos conhecer mais e melhor crianças e jovens. Aqui, as palavras de Jaime, trazidas no 

início deste capítulo, ganham força novamente: para que possamos, assim, “desvendar” seus 

“mistérios”. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DAS CRIANÇAS POR SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NA PESQUISA 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________, autorizo a participação de meu (minha) filho 

(a), __________________________________, nesta pesquisa, cujo objetivo é analisar o 

significado de trabalho para crianças de diferentes contextos culturais. Declaro estar informado de 

que será realizada uma entrevista com ele (a), e serão exibidas imagens (desenhos) ligadas à 

infância e adolescência – crianças brincando, estudando e trabalhando, a partir das quais ele (a) 

será chamado (a) a criar histórias. A pesquisa será feita sob responsabilidade da pesquisadora Lia 

da Rocha Lordelo, sob a orientação do Prof. Dr. Antonio Marcos Chaves. Declaro também que fui 

satisfatoriamente esclarecido que: que meu (minha) filho (a) está livre para, a qualquer momento, 

deixar de participar da pesquisa sem que precise apresentar justificativa para isso; que na publicação 

dos resultados desta pesquisa, nossas identidades serão mantidas no mais rigoroso sigilo; e que não 

teremos quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes da 

pesquisa.  Consinto, deste modo, na participação de meu (minha) filho (a) na presente pesquisa. 

 

 

 

Salvador, ____ de ________ de 20__. 

 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

_________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe ou responsável 



ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A PARTIPAÇÃO DOS 

PAIS/RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

declaro que consinto em participar como voluntário da pesquisa cujo objetivo é analisar 

o significado de trabalho para crianças de diferentes contextos culturais, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Lia da Rocha Lordelo e com a orientação do Prof. Dr. 

Antonio Marcos Chaves. Declaro também que fui satisfatoriamente esclarecido que: a) a 

pesquisa será realizada a partir de entrevistas registradas por meio de gravador e por 

escrito; b) que estou livre para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e 

que não preciso apresentar justificativa para isso; c) que todas as informações por mim 

fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo; d) na publicação dos 

resultados desta pesquisa, minha identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; e) que 

não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados 

decorrentes da pesquisa; f) que esta pesquisa é importante para a compreensão do 

fenômeno estudado e para a produção do conhecimento científico. Assim, consinto em 

participar da pesquisa em questão. 
 

 

 

Salvador, _____ de _________________ de 20__ 

 

_______________________                    _______________________ 

Voluntário                                                  Pesquisadora 

 

 

OBS: Este termo apresenta duas vias, uma destinada ao voluntário e outra ao 

pesquisador. Quaisquer dúvidas sobre à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora nos 

telefones (71) 32482409 e (71)  88542098. 

 



ANEXO C – DESENHO 1: INFÂNCIA E BRINCADEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D – DESENHO 2: INFÂNCIA E ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E – DESENHO 3: INFÂNCIA E TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F – COMPLETAMENTO DE SENTENÇAS (ROTEIRO INICIAL PARA 

ENTREVISTA-CONVERSA FEITA COM AS CRIANÇAS) 

 

COMPLETANDO FRASES 

 

INFÂNCIA 

Pra mim, ser criança é __________________________________ 

O melhor de ser criança é _______________________________ 

O pior de ser criança é ___________________________________ 

 

ESCOLA 

A melhor coisa da escola é _________________________________ 

A pior coisa da escola é ____________________________________ 

Eu estudo/eu vou à escola porque ____________________________ 

A escola é _______________________________________________ 

 

TRABALHO 

Eu estou trabalhando quando _______________________________ 

Pra mim, o trabalho ________________________________________ 

Eu trabalho porque ________________________________________ 

Se eu não precisasse trabalhar, eu ______________________________ 

Crianças que não trabalham __________________________________ 

Crianças que trabalham ______________________________________ 

 

FUTURO 

Quando eu crescer, eu quero ser _________________________________ 

Quando eu crescer, eu não quero ser _________________________________ 

Quando eu crescer, eu quero ter _________________________________ 

Quando eu crescer, eu não quero ter _________________________________ 


