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RESUMO 

 

Santana, R. R. C. (2017). Produção de sentidos por adolescentes trabalhadores sobre a 

experiência de trabalhar e estudar. Dissertação de Mestrado. Salvador. Programa de Pós-

Graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

 

O presente estudo buscou compreender a produção de sentidos da relação entre trabalho e 

escola entre adolescentes que vivenciam a experiência simultânea de trabalhar e estudar. Essa 

pesquisa se fundamentou nas formulações da Psicologia Histórico-cultural segundo a 

interpretação presente na Teoria da Subjetividade de González Rey, principalmente nos 

conceitos de sentido subjetivos e subjetividade social e individual. Participaram deste estudo 

quatro adolescentes residentes em zonas urbanas e zonas rurais do estado da Bahia, com 

idades entre 11 e 14 anos, sendo duas participantes do sexo feminino e dois participantes do 

sexo maculino. Foram realizadas sessões de conversação, com temário previamente 

construído, abordando os seguintes temas: inserção no trabalho, rotina escolar e de trabalho, 

estratégias para conciliar demandas do trabalho e da escola, sentidos produzidos sobre o 

trabalho e a escola e articulação entre os sentidos subjetivos e elementos da subjetividade 

social acerca do trabalho infantil. Foram utilizados também os seguintes instrumentos: um 

questionário sociodemográfico e a complementação de frases. Os resultados apontaram para 

uma valorização positiva do trabalho, visto como espaço formativo e promotor de valores 

morais, de garantia de acesso a bens de consumo e superação das privações impostas pela 

pobreza. Os sentidos sobre a escola indicaram sua representação como ambiente promotor de 

aprendizados, espaço de preparação para o futuro e mecanismo auxiliar para a consecução de 

aspirações profissionais futuras. A relação trabalho e escola é subjetivada como positiva, 

resguardando relação de complementariedade entre os espaços no ensino de habilidades e 

aprendizados prepartórios para a vida adulta. Os relatos indicaram pouco impacto do trabalho 

na escolarização, sendo mais comum a atribuição de impactos negativos do trabalho na saúde 

e na restrição a atividades de lazer. A análise das experiências de trabalhar e estudar centradas 

nas narrativas dos próprios adolescentes trabalhadores pode auxiliar na formulação e no 

aprimoramento de políticas públicas que visam a garantia de direitos e proteção ao 

adolescente trabalhador, respeitando seu papel ativo, seu poder de decisão e sua autonomia.  

 

Palavras-chave: trabalho infanto-juvenil; escola; sentidos; subjetividade; adolescentes. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Santana, R. R. C. (2017). Production of meanings by adolescent workers on the experience of 

working and studying. Dissertation of Masters Degree. Salvador. Institute of Psychology. 

Federal University of Bahia. 

 

This study aimed to understand the production of meanings on the relationship between work 

and school among adolescents who lives the simultaneous experience of working and 

studying. This research is based on the formulations of Historical-cultural Psychology 

according to the present interpretation in the Subjectivity Theory of González Rey, mainly in 

the concepts of subjective sense and social and individual subjectivity. Participated in this 

study four adolescents living in urban and rural areas of the State of Bahia, aged 11 to 14 

years, two female participants and two male participants. Conversation sessions were held, 

with a previously constructed agenda, covering the following topics: insertion at work, work 

and school routine, strategies to reconcile work and school demands, senses produced on 

work and school, and articulation between the subjective senses and elements of social 

subjectivity about child labor. The following instruments were also used: a sociodemographic 

questionnaire and the complementation of sentences. The results pointed to a positive 

valorization of work, as a formative space and promoter of moral values, guaranteeing access 

to consumer goods and overcoming poverty-induced deprivation. The senses about the school 

indicated their representation as a learning environment, space for preparation for the future 

and an auxiliary mechanism for the attainment of future professional aspirations. The relation 

work and school is subjectivated as positive, safeguarding a relation of complementarity 

between the spaces in the teaching of skills and prepartial learning for adult life. The reports 

indicate little impact of the work on schooling, being more common the attribution of 

negative impacts of work on health and restriction on leisure activities. The analysis of work 

and study experiences centered on the narratives of the adolescent workers themselves can 

help in the formulation and improvement of public policies aimed at guaranteeing the rights 

and protection of adolescent workers, respecting their active role, their decision-making 

power and their autonomy. 

 

Key-words: child labor; schooling; meanings; subjectivity; adolescents.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A graduação geralmente se caracteriza por um período de intensas descobertas, que 

guiarão nossa vida profissional, nossas escolhas pessoais, nossos interesses acadêmicos e 

ideológicos. Neste processo de descobertas e surpresas tive o primeiro contato com o tema do 

trabalho infantil, em duas circunstâncias especiais que me marcaram profundamente, 

despertando o interesse que se seguiria em pesquisas sobre o tema que originaram tanto 

escritos na graduação quanto o interesse por levar essa pesquisa adiante em nível de mestrado. 

No primeiro momento, fui fortemente tocado pelo texto da professora Nádia Castro, do grupo 

A Cor da Bahia, intitulado “Trabalho e desigualdades raciais: hipóteses desafiantes e 

realidades por interpretar”, com que tive contato durante uma disciplina sobre questões 

étnico-raciais e Psicologia.  

Analisando a correlação entre desigualdades raciais e oportunidades de trabalho em 

Salvador e região metropolitana, a autora descortina como mecanismos sociais excludentes 

impelem um grande contingente de adolescentes e crianças negras e pobres para as mais 

diversas situações de vulnerabilidade social, incluindo o trabalho infanto-juvenil. Segundo 

Castro (1998), crianças e adolescentes contribuem com 30% do rendimento médio de suas 

famílias no estado da Bahia. Esses dados da década de 1990 nos mostram como o fênomeno 

do trabalho precoce não é novo e tem estrita relação com as desigualdades sociais. 

A autora ressalta que a sobrevivência destes indivíduos é garantida através da inserção 

em atividades precárias e desprotegidas, embora o trabalho infantil seja repudiado por lei. A 

intensa exclusão social vivenciada pela população negra na Bahia instaurou um lamentável 

quadro que confere “cor e origem” ao trabalho infantil, quando visualizamos a afirmação da 

autora de que “em Salvador, uma em cada cinco crianças negras na faixa de 10 a 14 anos, já 

ingressou no mercado de trabalho; entre crianças brancas essa proporção cai para uma em 

cada vinte” (Castro, 1998, p. 35). Esta perversa inclusão precoce no mundo do trabalho 

incide, conforme a autora, diretamente sobre condições posteriores de vida do sujeito, entre as 

quais a escolarização, implicando em fracasso, repetência e abandono escolar. 

Aliado ao impacto que me causou a leitura deste texto, travei contato com um 

contingente significativo de crianças e adolescentes trabalhadores em uma comunidade 

durante uma experiência de estágio, também na graduação. Em diversos momentos de 

diálogo, tanto com os adolescentes quanto com os seus pais, percebia a valoração atribuída ao 
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trabalho precoce, o lugar central que este cumpria na formação do indivíduo, segundo a 

filosofia de vida dos moradores daquele lugar.  

Esta valoração conferia ao trabalho a função de formação de caráter, aprendizado de 

habilidades e de “tornar-se responsável”, crescimento pessoal a partir do enfrentamento de 

situações adversas e a aquisição de virtudes para a vida; esses eram alguns dos significados 

presentes nas narrativas. A inevitável confrontação desta ideologia acerca do trabalho precoce 

presente no discurso dos pais e os estatutos legais que orientam as políticas de combate e 

erradicação criava uma tensão explícita entre os atores imersos nesta situação. Esta tensão 

desembocava em evitação, escamoteamentos e representações negativas atribuídas a agentes 

públicos.  

Recorrentemente, ouvia falas como “esconder-se do conselho tutelar”, “guardar as 

coisas quando o assistente social chegar”. O receio da punição do poder público ante a 

permissividade dos responsáveis para o trabalho precoce permeava as falas de pais e 

adolescentes. Em contrapartida, notava a considerável valorização atribuída à escola, o 

significado compartilhado de que, através da escolarização, o adolescente poderia ascender 

socialmente, “crescer na vida” e tornar-se “um cidadão de bem”. Para muitos pais, seus filhos 

estariam tendo a oportunidade que eles não tiveram. Contudo, o trabalho era visto como algo 

complementar a esta formação dada pela escola, nunca como uma demanda que poderia 

implicar em prejuízos a uma escolarização eficaz.  

A inquietação provocada pelo tema incitou o debruçar-me sobre ele em minha 

primeira experiência com pesquisa na graduação, na disciplina voltada para a 

instrumentalização do graduando em práticas de pesquisa. Esta pesquisa tinha por objetivo 

analisar a narrativa de um sujeito adulto que tinha trabalhado na infância, identificando como 

ele significava o trabalho em sua trajetória de vida. Novamente noções de responsabilidade, 

aprendizado de valores e habilidades, crescimento pessoal e profissional apareceram 

associados ao trabalho precoce na narrativa do participante, juntamente com a noção de que a 

conjugação entre escolarização e trabalho seria a ‘díade ideal’ para formação do “cidadão de 

bem” desde a adolescência.  

Esta aparente contradição suscitou questões que estão na raiz desta pesquisa, que se 

alimentaram de leituras e outros tantos contatos, formais e informais, com o tema do trabalho 

infantil, permitindo um processo de amadurecimento tanto das dúvidas quando das formas de 

alcançar elementos que auxiliem em respostas possíveis para elas. Esta pesquisa visa inserir-

se no imenso campo de estudos sobre o trabalho precoce como uma espécie de modesta 
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contribuição, que nos auxilie no descortinamento de aspectos da experiência simultânea de 

trabalhar e estudar, na qual está inserido um número ainda significativo de crianças e 

adolescentes brasileiros. Assim, o objetivo principal deste estudo é compreender os sentidos 

dos adolescentes sobre suas experiências de estudante e trabalhador, através da produção de 

sentidos sobre a escola e o trabalho, da análise de suas rotinas de trabalho e escolarização e 

das estratégias utilizadas para conciliar demandas de ambos os espaços. 

O campo de estudos e de atuações práticas sobre a questão do trabalho infantil tem 

sido vasto, incluindo todo um movimento em nível mundial, visando a redução dos 

indicadores de trabalho precoce no mundo, especialmente nas regiões críticas, como a África 

subsaariana, a Ásia-Pacífico e a América (OIT, 2013). Nesta direção, tem se destacado a 

aliança entre países através de blocos políticos, nos quais o Brasil tem, junto a aliados 

históricos, direcionado esforços para um trabalho cooperativo de combate e redução do 

trabalho precoce em seu território. Entre estas alianças, destaco a atuação da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP).  

A CPLP é uma organização multilateral de cooperação e amizade mútua entre países 

de língua portuguesa, criada em 1996 em Lisboa. A CPLP é formada por países de Língua 

portuguesa de três continentes, Europa, América e África, sendo estes países Brasil, Guiné-

Bissau, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe. A 

cooperação abrange todos os domínios incluindo educação, saúde, ciência e tecnologia, 

defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, 

desporto e comunicação social (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, s.n.). Destaca-

se que o ano de 2016 foi considerado para os países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa como o ano de combate ao trabalho infantil. 

 Entre os órgãos componentes da CPLP está o Conselho de Ministros, pioneiro na 

conjugação de esforços para o combate ao trabalho infantil nos países membros da 

comunidade e na recomendação de estratégias compartilhadas de intervenção sobre esta 

problemática. Destacam-se a Declaração de Fortaleza que identificou o combate ao trabalho 

infantil como prioritário para os países da CPLP, e a Declaração de Tíbar; ambas indicavam a 

proteção social da infância e o fortalecimento do combate ao trabalho infantil como medidas 

que deveriam ser garantidas pelos países membros.  

O ano instituído pela CPLP “tem como meta intensificar a luta contra o trabalho 

infantil nos países da Comunidade, por meio de campanhas de sensibilização e pelo 

aprofundamento da cooperação técnica e da capacitação de recursos humanos nessa área” 
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(Itamaraty, s.n.). O Brasil, país sede da III Conferência Global contra o Trabalho Infantil em 

2013, assumiu o compromisso interno e externo de mobilizar os agentes de diversos setores, 

públicos e privados, na consecução dos objetivos que guiam as estratégias de combate, 

prevenção e erradicação do trabalho precoce.  

Acordos mutuamente assumidos definiram que esses países deveriam adotar projetos 

conjuntos em diversos domínios, dentre os quais destaca-se a colaboração para o 

estabelecimento e mobilização de recursos para programas de desenvolvimento 

socioeconômico e para o aperfeiçoamento das legislações laborais e de proteção dos 

trabalhadores, domínios que estão intimamente ligados à questão do trabalho infantil.  

Consoante a isso se destacam os acordos assumidos na pioneira conferência “Combate 

à Exploração do Trabalho Infantil no Mundo de Língua Portuguesa”, realizada em 2006. 

Esses acordos envolviam: a reafirmação do compromisso com o combate à exploração do 

trabalho infantil como uma prioridade política dos países de língua oficial portuguesa, a 

divulgação de estratégias, políticas e programas que estão sendo desenvolvidos em níveis 

nacional e internacional para o combate ao trabalho infantil, nomeadamente no quadro do 

PETI/Portugal, IPEC/Brasil e IPEC/OIT, e a troca de experiências e disseminação de boas 

práticas no âmbito da prevenção e eliminação da exploração do trabalho infantil, em 

particular no mundo de língua portuguesa.  

Ressalta-se ainda o compromisso de potencializar as trocas de experiências e a 

disseminação de práticas exitosas, beneficiando-se do apoio da OIT e, em particular, do 

Programa IPEC e o reforço para a cooperação multilateral entre os Estados-membros da 

CPLP, baseando-se na reciprocidade de benefícios com apoio de organismos e organizações 

governamentais e não governamentais nacionais, regionais e internacionais (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa, s.n.). 

Vemos que o tema do trabalho infantil está há muito presente nas agendas 

governamentais não somente do Brasil, como também nos demais países da CPLP. 

Atualmente, o compromisso assumido por esses países implica na necessidade de uma tomada 

de posição de diversos setores da sociedade civil e do estado, de agente públicos e privados, 

entre as quais destaco a universidade em seu papel de construir conhecimentos socialmente 

comprometidos com a transformação da realidade. É neste caminho de produção de 

conhecimento, numa perspectiva crítica e comprometida, especialmente com as crianças e os 

adolescentes trabalhadores, que este estudo pretende se inserir. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Diante da complexidade do tema do trabalho infantil é imprescindível uma 

contextualização acerca do tema, diante de suas diferentes definições e conceituações. Esta 

seção tem por objetivo apresentar um histórico do tema, seu desdobramento no contexto 

nacional, as problematizações atuais sobre o fenômeno e as políticas atualmente 

implementadas no Brasil. A primeira seção consiste em um breve panorama acerca do 

trabalho infantil, evidenciando aspectos históricos de sua constituição e a trajetória de lutas 

pelo direito da criança e do adolescente trabalhador que fundamentaram políticas atuais de 

combate e erradicação. Na segunda seção abordam-se as políticas públicas nacionais, 

especialmente o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), principal estratégia 

governamental atual. Na terceira e última seção deste tópico será discutida a relação entre 

escolarização e trabalho precoce segundo a perspectiva de diferentes autores, precedendo a 

discussão que será feita a partir de trabalhos produzidos entre 2010 e 2015 sobre trabalho 

precoce e escolarização constante na revisão de literatura apresentada no tópico seguinte. 

Ressalta-se que esta última temática constitui-se como a questão central deste estudo, 

justificando o destaque que será dado à relação trabalho-escola. 

 

 

1.1 O trabalho de crianças e de adolescentes: breve histórico 

 

 

A ocupação de crianças e adolescentes em atividades laborais é um fenômeno presente 

nas sociedades humanas, desde diferentes períodos históricos e em culturas diversas. Rogoff 

(2005), observando distintos grupos culturais, afirma que, em muitas comunidades, os 

membros mais novos participam no trabalho coletivo, contribuindo principalmente com suas 

famílias. Se, por um lado, constatamos que o trabalho realizado por crianças e adolescentes é 

uma questão há muito presente nos grupos culturais, por outro lado a intervenção sobre esse 

fenômeno em termos de proibição, discussão sobre legitimação e políticas de combate e 

erradicação são relativamente recentes, datada especialmente no advento da Revolução 

Industrial (Kassouf, 2007). 
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O grande estudo realizado por Marx (2013), na obra “O capital”, denuncia a condição 

exploratória e degradante à qual eram submetida crianças e adolescentes nas emergentes 

sociedades industriais. Conforme o autor, a entrada dessa parcela da população na maquinaria 

capitalista se deu juntamente com a inserção da força de trabalho feminina, aumentando e 

diversificando a massa de assalariados, até então composta quase exclusivamente por homens. 

Assim, o trabalho infantil implicou em duas mudanças significativas na dinâmica das famílias 

dos trabalhadores: a usurpação da recreação infantil e a restrição do trabalho doméstico livre, 

realizado pelas crianças em casa e voltado às necessidades de suas famílias.  

O surgimento da demanda por adolescentes e crianças nas indústrias provocou 

diversas consequências negativas para eles. Na Inglaterra, tornou-se comum o aluguel de 

adolescentes como força de trabalho pelos seus pais e a exploração desmedida de crianças em 

longas jornadas de trabalho nas fábricas, especialmente no setor têxtil, ocasionando, assim, o 

aumento da deterioração física e da mortalidade de crianças e adolescentes. Marx (2013) 

compara essa situação à condição dos mercados de escravos negros nas Américas, sendo as 

crianças expostas à venda nos distritos londrinos, onde se situavam as manufaturas, e 

anunciadas em jornais como mercadorias. A mesma problemática era presente em outros 

países de industrialização crescente, como Bélgica, França e Estados Unidos (Kassouf, 2007).  

A situação de miséria vivida pelo proletariado industrial desenvolveu-se como 

consequência de um intenso êxodo que provocou a saída em massa das populações rurais para 

as cidades, desenvolvendo uma nova miséria urbana (Piketty, 2014). As intensas jornadas de 

trabalho, a baixa remuneração, as condições insalubres e degradantes de moradia e trabalho 

atingiram também as crianças e adolescentes. As reivindicações dos trabalhadores por 

melhorias impulsionaram movimentos dos estados no sentido de minimizar os impactos 

negativos da industrialização sobre essa classe. Surgem então, no bojo de outros movimentos 

reivindicatórios, as primeiras tentativas de regulamentação e de proibição do trabalho infantil. 

O Parlamento inglês ocupou-se da criação de legislações visando limitar a atividade de 

crianças nas fábricas em ramos específicos da indústria, proibindo, em 1842, os menores de 

10 anos de trabalharem na mineração (Piketty, 2014). Houve também a proibição do aluguel 

de adolescentes por seus pais e a instituição do ensino elementar como condição legal para 

menores de 14 anos ocuparem postos de trabalho (Marx, 2013).  

Na França, em 1841, um ano antes que no Reino Unido, foi proibido o trabalho de 

crianças menores de oito anos em fábricas (Piketty, 2014). Apesar de serem as primeiras 

tentativas de regulamentação ou proibição das atividades laborais exercidas por crianças, 
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ressalta-se, conforme apontado por Marx (2013), que essas legislações tiveram pouco impacto 

concreto na vida das famílias proletárias, já que os detentores do capital, frequentemente com 

a anuência e a participação de agentes do estado, burlavam tais legislações.  

Somente em fins do século XIX o trabalho realizado por crianças e adolescentes 

começa a diminuir, em comparação com os anos mais produtivos da industrialização. Esse 

declínio acontece notadamente nos Estados Unidos e nos países europeus de mais intensa 

industrialização. As causas atribuídas a esse declínio são o desenvolvimento econômico 

destes países, o consequente aumento da riqueza promovida por este desenvolvimento, bem 

como a criação de leis de proibição e regulamentação do trabalho infantil e a instauração 

compulsória da educação básica, que dificultava a conciliação de trabalho e escolarização 

para crianças e adolescentes trabalhadores (Kassouf, 2007).  

No Brasil, a exploração do trabalho infanto-juvenil é um elemento que está presente 

desde os momentos iniciais de sua colonização, com a exploração portuguesa e a 

consolidação do regime escravagista. As crianças e os adolescentes negros e indígenas foram 

os alvos principais do trabalho precoce, estando a sociedade brasileira, desde seu princípio, 

fundamentada na desigualdade social de produção e distribuição de riquezas (Brasil, 2011).  

Especificamente, crianças e adolescentes indígenas no Brasil vivenciavam outra lógica 

de trabalho antes da colonização europeia. Nas comunidades indígenas, o trabalho tem um 

forte sentido de coletividade, baseando-se na divisão de tarefas. Essa divisão está 

fundamentada na divisão sexual do trabalho. Tarefas masculinas, executadas por crianças, 

adolescentes e adultos, geralmente envolviam caça, pesca e coleta de frutos, enquanto 

cozinhar ou cuidar da roça eram as tarefas femininas (OIT, 2001).  

Assim, o trabalho constituía um aspecto relevante da vida comunitária indígena, 

baseada na troca de conhecimentos entre indivíduos em diferentes faixas etárias com seus 

familiares, sendo a família a unidade básica de produção, atuando na consecução de metas 

comuns a todos os membros da comunidade. Nas comunidades indígenas a aprendizagem 

através do trabalho buscava garantir a preparação das crianças e dos adolescentes para a vida 

adulta (OIT, 2001). 

A função de socialização desempenhada pelo trabalho nestas comunidades indígenas 

articulava a produção, a família e a sociedade orientadas para um mesmo propósito. O 

trabalho, para além das finalidades concretas de garantir meios de subsistência, cumpria a 

função de espaço educativo, numa perspectiva onde saber era sinônimo de ‘saber fazer’, ou 

seja, um saber com finalidades práticas e coletivistas. Toda atividade laboral envolvia a 
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responsabilidade e o compartilhamento com outros membros da comunidade, fosse ela a 

coleta de alimentos, a caça, a confecção de adereços e objetos, os preparativos rituais e 

festivos, a construção de habitações ou a participação na vida comunitária (OIT, 2001). 

A mudança de cenário com a colonização europeia nas Américas acarretou profundas 

transformações na concepção coletivista, socializadora e educativa da participação de crianças 

no trabalho, substituída então pela visão de exploração de mão-de-obra oriunda, 

especialmente, das populações escravizadas. Conforme Ribeiro (2006), o conflito do contato 

entre europeus e indígenas acarretou, no plano econômico, a escravização do índio, a 

mercantilização da produção e a articulação do ‘novo mundo’ com o ‘velho mundo’ europeu 

como provedor de cativos, espécies exóticas e riquezas. 

No período escravagista, surgem os primeiros relatos de crianças filhas de negros 

escravizados que, auxiliando os pais nas atividades laborais, cumpriam funções além dos 

limites de sua capacidade física (Kassouf, 2007). A inserção das crianças negras no trabalho, 

além da função propriamente laboral, também servia como meio de socializá-las enquanto 

sujeitos escravizados, evidenciando, assim, uma função simbólica além da função concreta de 

inserção que servia para o aprendizado de uma tarefa e participação na produção de bens de 

consumo. Mesmo quando era permitido a ela brincar (geralmente com as crianças brancas e 

sob supervisão de adultos), sua função nas brincadeiras era sempre subalterna, incutindo-lhe, 

desde tenra idade, sua posição inferior na hierarquia social (OIT, 2001).  

O uso perverso dos negros desde tenra idade foi uma prática amplamente disseminada 

no Brasil, encontrando lastro na condescendência das famílias e das instâncias de poder que 

viam na relação senhor-escravo, estabelecida entre os jovens brancos e negros, com a forçosa 

submissão moral e física deste último, um modo de preparação e consolidação de hierarquias 

sociais fundamentada nas desigualdades entre grupos étnicos. No clássico “Casa Grande & 

Senzala”, Freyre (2006) destaca alguns dos usos perversos aos quais era submetida a mão-de-

obra juvenil escrava. Alcunhados por leva-pancadas, crianças e adolescentes negros dividiam 

as tarefas braçais nos engenhos e fazendas com a tarefa de servir docilmente aos desejos dos 

jovens brancos, servidão que envolvia inclusive o uso sexual do escravo pelos senhores.  

Neste processo, a divisão sexual da servidão imposta pelos senhores distinguia a tarefa 

de meninas – geralmente nos afazeres domésticos, no cuidado com a cozinha ou na tutela das 

‘sinhazinhas’, mas também na atividade sexual forçada com os senhores – e dos meninos – 

relegados ao trabalho braçal nas fazendas, bem como na tarefa de ‘camarada de brinquedo’ 

dos filhos de senhores de escravo (Freyre, 2006). O mórbido uso do menino escravo pelo 
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filho do senhor foi ilustrado também na literatura brasileira no famigerado romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, com a exposição das sevícias 

impostas pelo “menino-diabo” Brás Cubas aos moleques escravos de sua família. 

A exploração do trabalho de crianças e adolescentes negros escravizados provocava o 

“envelhecimento” precoce destes indivíduos na lógica mercantilista da venda de escravos. Era 

o amadurecimento e o envelhecimento provocado pelo trabalho excessivo e altamente custoso 

para o escravo. Na ‘trajetória desenvolvimental’, tal como entendida pelo regime escravista, o 

escravo era criança até os oito anos e velho após os trinta e cinco anos, quando se tornavam 

pouco aproveitáveis no trabalho pesado. Este “envelhecimento” e o fim da adolescência 

ocorriam precocemente: desde os oito anos e até os doze classificava-se o escravo como 

adulto, conforme registros de cativos considerados ‘homens já feitos’ aos oito anos. 

(Schwarcz e Starling, 2015).  

A presença de elementos aristocráticos dos povos ibéricos no processo de formação da 

nascente nação brasileira estabelecia um status ao trabalho bastante diferenciado. Em uma 

sociedade estamental, rigidamente ancorada na divisão de classes, as valorizações atribuídas 

ao trabalho implicavam na própria valorização do trabalhador. O  ‘labéu’ associado aos 

‘trabalhos vis’, de que nos fala Sergio Buarque de Holanda, ou seja, o desprestígio atrelado 

aos trabalhos braçais, que infamava o trabalhador e seus descendentes, criou uma ética do 

trabalho no território nacional (Holanda, 2014). Instaurou-se, assim, a oposição entre 

atividade intelectual, exercício nobre cumprido pelas classes dominantes, e atividades 

manuais, menos valorizadas e socialmente desprestigiadas, cumpridas majoritariamente por 

pessoas das camadas pobres.  

Este preconceito contra o trabalho manual, longe de estar preso a um passado nacional 

formativo do Brasil, é ainda bastante presente na sociedade brasileira, construindo uma 

representação de atividade “inferior” e menosprezada socialmente (Schwarcz e Starling, 

2015). Esse aspecto do trabalho talvez explique a condenação moral a que são submetidas as 

famílias pobres quando há a presença de trabalhadores adolescentes e crianças na família, 

geralmente exercendo funções em atividades manuais, em contraste com a valorização da 

participação de crianças na mídia em telenovelas, programas de televisão e, mais 

recentemente, nas redes sociais através da internet. 

No final do século XIX, com o processo de industrialização e a consolidação do país 

em uma economia capitalista, o ingresso de crianças continuou a ocorrer, impulsionado pela 

necessidade do sistema produtivo peculiar a este modelo sociopolítico (OIT, 2001). Assim, o 
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processo de industrialização do país pouco diferiu em relação a outras nações industrializadas, 

no que se refere à presença de crianças e adolescentes em postos de trabalho. Em São Paulo, 

por exemplo, 15% dos empregados nos estabelecimentos industriais, em 1890, eram crianças 

e adolescentes, havendo um crescimento para taxas de 30% em 1919 (OIT, 2001).  

O uso de mão-de-obra infantil significava maior lucro para os industriais brasileiros, 

sobretudo em São Paulo. Eles garantiam maior produtividade, por contarem com mais 

indivíduos disponíveis para o trabalho, ao passo que gastavam menos, pois a remuneração 

dispensada às crianças e aos adolescentes era menor que a dispensada ao trabalhador adulto. 

Com o tempo, a oferta dessa mão-de-obra acabou por desvalorizar o trabalhador adulto, 

preterido pelas indústrias que preferiam custear remunerações menores. Surgem novas 

adaptações no ambiente das fábricas. Maquinários ajustados às dimensões dos corpos de 

crianças e adolescentes passam a ser frequentes nas fábricas e, por consequência, avultam os 

casos de acidentes de trabalho. Tornaram-se igualmente frequentes a disciplinarização forçosa 

e coercitiva e os castigos físicos (OIT, 2001). 

No estado de São Paulo, surgem tentativas de limitação e regulamentação do trabalho 

infantil. Em 1910 leis tentavam regulamentar a jornada de trabalho, contudo essas leis não 

eram observadas pelos empregadores. A lei estadual 1956, de 1917, estipulava um limite de 

até cinco horas diárias de trabalho para indivíduos entre 12 e 15 anos. Mas, assim como 

acontecia no Reino Unido, tal qual denunciado por Marx (2013), essas legislações eram 

recorrentemente burladas, frente à ineficiência dos governos na fiscalização, cabendo aos 

próprios industriais a delimitação do regime de trabalho (OIT, 2001). 

As garantias de direitos gradualmente conquistadas pelos trabalhadores foram frutos 

de resistências organizadas como formas de combate à exploração e as desigualdades sociais 

presentes na sociedade brasileira. Entre as reivindicações de movimentos sociais organizados, 

incluía-se a luta pela garantia de direitos e melhores condições de vida para crianças e 

adolescentes. No Brasil surgem legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) que, entre suas diversas questões constituintes, problematiza o tema do trabalho 

infanto-juvenil.  

Iniciativas incisivas contra o trabalho infantil parecem ter sido disseminadas 

amplamente a partir da Declaração dos Direitos da Criança, proclamada na Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 1959 (Ferreira, 2001), embora, como ressaltamos anteriormente, 

legislações, proibitivas ou limitantes do trabalho precoce haviam surgido em outros 

momentos na história, sobretudo em contextos regionais específicos.  
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O comprometimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com o combate 

sistemático ao trabalho infantil, junto aos países membros da Organização das Nações Unidas, 

acarretou a criação de um setor específico – o Programa Internacional para a Erradicação do 

Trabalho Infantil (IPEC). Com isso, a organização pode “manter-se informada, elaborar 

estatísticas, promover a difusão das experiências mais notáveis de combate ao trabalho 

precoce, disseminar metodologias de trabalho, incentivar e coordenar programas, expor sua 

posição institucional e estatuir os marcos legais sobre o tema” (Ferreira, 2001, p. 214).  

A busca por novos rumos na discussão do trabalho infantil, semelhantes aos tomados 

em níveis internacionais, foi protagonizada no Brasil juntamente com outros movimentos 

reivindicatórios, no intenso momento de redemocratização do país, notadamente nos anos 

1980, após duas décadas de regime militar. O debate promovido por movimentos que 

reivindicavam melhorias, voltadas especificamente para as crianças e para os adolescentes, 

ocasionou a formação do Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-governamentais de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA). Tais esforços culminaram na 

criação de uma emenda popular nomeada “Criança prioridade nacional”, que foi 

posteriormente incorporada aos artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Essa emenda foi 

uma etapa fundamental para a criação posterior de uma lei reguladora específica para a 

infância e adolescência: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (OIT, 2001).  

 Além de constituírem dados históricos importantes, tais informações servem para 

problematizar a crença de que os direitos sociais para a infância e adolescência, legalmente 

conquistados no país, foram construídos unicamente por consequência de pressões 

internacionais. Houve protagonismo de parte organizada da sociedade brasileira, aspecto que 

precisa ser também ressaltado para evidenciar o alcance e repercussão desses movimentos 

sociais reivindicatórios em nível nacional.  

Coube ao ECA instituir que o trabalho infanto-juvenil no Brasil fosse repudiado por 

lei, conforme descrito no Artigo 60, no qual apregoa que “é proibido qualquer trabalho a 

menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz” (Lei nº 8.069, 1990). A 

compreensão de trabalho infantil assumida nesta pesquisa pauta-se na definição do Plano 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 

Adolescente (Brasil, 2011) que, tendo por base o ECA, definiu-o como sendo uma atividade 

econômica e/ou de sobrevivência, havendo ou não remuneração ou finalidades 

lucrativas, concretizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos de 

idade, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua 
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condição ocupacional.  Ainda conforme o documento, o trabalho infantil é um fenômeno 

complexo, caracterizado por sua plurimotivação, na qual convergem determinações políticas, 

sociais, econômicas e culturais, sendo sempre necessário um olhar multideterminado sobre 

este fenômeno. 

A opção por uma definição de trabalho infanto-juvenil é necessária, pois tal fenômeno 

aparece frequentemente mencionado em trabalhos acadêmicos, legislações e outros 

documentos sob diferentes definições. O termo “crianças em atividade econômica” tem sido 

usado como um conceito-conjunto, que engloba outras conceituações como subconjuntos. 

Deste modo o trabalho infantil apareceria como subconjunto de “crianças em atividade 

econômica” (OIT, 2013). Nessa definição, constante no relatório “Medir o Progresso na Luta 

contra o Trabalho Infantil” (OIT, 2013), a faixa etária para definição de crianças trabalhadoras 

compreende indivíduos dos 5 aos 17 anos. Ressalta-se que não se tem por intenção discutir 

essas definições, que extrapolariam o intento desta pesquisa, mas apontar a existência da 

diversidade conceitual sobre o fenômeno e indicar a definição que aqui foi adotada.  

 

 

1.2 O trabalho infanto-juvenil e as políticas públicas no Brasil 

  

 

 Os compromissos assumidos pelo Brasil como país signatário das convenções da 

Organização Internacional do Trabalho, colocou-nos frente ao compromisso de erradicar o 

trabalho de crianças e regulamentar o trabalho de adolescentes no país. Dessas convenções, 

destacam-se a Convenção nº 138, que estabelece a idade mínima de 15 anos para admissão ao 

trabalho, e a Convenção nº 182, que versa sobre a eliminação imediata das piores formas de 

trabalho infantil – trabalho perigoso, regime de escravidão, exploração sexual, venda e tráfico 

de drogas entre outros.  

Em resposta a uma convocatória da OIT e do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), constitui-se em 1994 o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (FNPETI), articulando a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, 

integrada por fóruns dos 27 estados brasileiros. Fundamentando-se em legislações nacionais e 

internacionais o FNPETI é caracterizado como um espaço de diálogos e controle das políticas 

públicas direcionadas à população de crianças e adolescentes brasileiros.  
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As diretrizes defendidas pelo FNPETI são apresentadas a seguir: Escola de qualidade e 

em tempo integral para crianças e adolescentes das zonas urbanas e rurais; garantia de acesso 

pelos adolescentes a aprendizagem e ao trabalho sob proteção; atendimento as famílias 

garantindo inclusão produtiva, qualificação profissional e tranferência de renda, bem como 

incentivo à escolarização; estruturação de serviços de atendimento as famílias de crianças e 

adolescentes retiradas do trabalho.  

Além disso, defende-se o monitoramento dos lócus de produção e fiscalização de 

todas as formas de inserção precoce no trabalho; incentivo a participação de crianças e 

adolescentes na construção das políticas, garantindo respeito as suas propostas e opiniões; 

estratégias de sensibilização intentando mudanças nos padrões simbólico-culturais 

naturalizantes do trabalho infantil e coordenação entre diferentes níveis do poder público, 

federal, estadual e municipal e outros setores da sociedade, com o objetivo de garantir 

aceleração no ritmo da redução dos indíces de trabalho infantil no território nacional (Brasil, 

2011).  

Como resultado desses compromissos assumidos pelo estado brasileiro, também se 

instituiu a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), órgão 

quadripartido formado por representações do poder público, dos empregadores e 

trabalhadores, da sociedade civil organizada e de órgãos internacionais, responsável pela 

elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador (Brasil, 2011).  

 O Plano objetiva a implementação de estratégias de combate, prevenção e proteção, 

considerando as metas formuladas e assumidas pelos países signatários, entre as quais a de 

eliminar todas as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2015, de erradicar o trabalho 

infantil em sua totalidade até 2020 (Brasil, 2011). No entanto, as ações estimadas não têm tido 

o alcance esperado. Em 2007, uma avaliação do plano e da implementação de suas estratégias, 

apontou que, das 133 ações previstas, apenas metade delas fora executada.  

 Entre essas estratégias destaca-se o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, como parte do Plano 

anteriormente citado. O programa tem por meta principal a erradicação de todas as formas de 

trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, garantindo sua permanência 

na escola e a participação em atividades socioeducativas.  

O Governo Federal garante o repasse de bolsas para as famílias que retirarem as 

crianças do trabalho, garantindo-lhes, assim, uma renda substitutiva àquela conseguida via 
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inserção precoce no trabalho (Ferreira, 2002). Como contrapartida à vinculação ao programa, 

a família deve retirar, de imediato, as crianças e os adolescentes de qualquer atividade laboral, 

assegurando-lhes um indíce de 85% de frequência escolar.  

Os avanços obtidos nas políticas públicas brasileiras sobre a questão do trabalho 

precoce, especialmente no ordenamento jurídico sobre o tema, são internacionalmente 

reconhecidos. No entanto uma eficácia mais ampla destas políticas ainda não foi alcançada, 

pois a consolidação dela entrava nas inadequações e limites dos mecanismos responsáveis 

pelo cumprimento dessa legislação (Brasil, 2011). 

 

 

1.3 O trabalho infanto-juvenil e a escolarização: apontamentos preliminares 

 

 

O trabalho infanto-juvenil ainda tem sido um fenômeno de grande proporção, 

especialmente, nos países em desenvolvimento (Aquino, Fernandes, Pazello e Scorzafave, 

2010). Entre as regiões com maior incidência deste fenômeno estão Ásia, América e África, 

esta última ocupando as maiores porcentagens (Kassouf, 2007).  

Dados que cobrem o período de 1992 a 2002 têm apontado queda nos índices de 

trabalho de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos no Brasil, de 4,1 milhões (12,1%) em 

1992 para 2,1 milhões em 2002 (6,5%) (Brasil, 2011). Mesmo diante de políticas que visam à 

erradicação, o trabalho infanto-juvenil ainda é bastante presente na sociedade brasileira. 

Dados do PNAD, do ano de 2012, já apontavam que 3,5 milhões de crianças e de adolescentes 

entre 5 e 17 anos de idade continuavam em situação de trabalho (IBGE, 2012). Os dados mais 

recentes, como os que veremos a seguir, mostram que, se por um lado, tivemos um 

decréscimo do índice de trabalho precoce em algumas regiões do país, em números absolutos 

essa estimativa é de aumento. 

Segundo dados constantes na síntese de indicadores do ano de 2014 (PNAD, 2015) 3,3 

milhões de crianças e adolescentes brasileiros continuavam trabalhando, 143 mil a mais que 

em 2013, o que significou um aumento de 4,5%. Houve aumento desse número em todas as 

faixas etárias, sendo a maioria desses trabalhadores indivíduos com idade entre 16 e 17 anos, 

seguido pelos que estão na faixa etária entre 14 e 15 anos.  

A região sul registrou a maior incidência, com 10,2%, e a região nordeste está em 

terceiro lugar, com 8,7%. O estado com maior porcentagem é o Piauí, com 16% de taxa de 
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ocupação, estando a Bahia em 14º, com 8,8%. As características do trabalho infantil no Brasil, 

considerando crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, indicam que 65,5% são meninos, 63% 

negros, 69,2% trabalhando nas zonas urbanas e 30,8% no campo. A jornada de trabalho média 

é de 26 horas semanais, e 80% destes frequentam regularmente a escola (PNAD, 2015). 

Diante desses dados, faz-se necessário enfatizar a frequência escolar como um dado 

característico de mudanças em termos das repercussões do trabalho no cotidiano das crianças 

e adolescentes trabalhadores: se nas décadas anteriores a inserção precoce significava um 

consequente abandono da escola, o que alimentava uma intensa exclusão educacional desses 

indivíduos, recentemente temos visto que a frequência à escola tem acontecido em número 

expressivo.  

Contudo a frequência à escola não estabelece relação causal com o sucesso na 

trajetória escolar. Quais novas repercussões tem havido nessa experiência simultânea de 

trabalho e estudo de crianças e adolescentes trabalhadores? Essa pesquisa objetiva trazer 

novos dados que auxiliem a responder essas questões. 

A obrigatoriedade da inserção de crianças na escola (Lei nº 8.069, 1990) expõe às 

crianças e aos adolescentes trabalhadores a necessidade de conciliar o cotidiano de trabalho 

com as exigências escolares. Carvalho (2008), ao analisar dados do IBGE de 2006 referentes 

a crianças e adolescentes em situação laboral, constatou que a atividade precoce associa-se ao 

atraso escolar e que o acúmulo posterior deste atraso contribui para a evasão escolar.  

A educação formal na contemporaneidade tem se caracterizado como um processo 

fundamental na formação do indivíduo (Machado, 2008) e a escola emerge como principal 

instituição educativa, onde se vivencia uma parte significativa da infância e da adolescência, 

sendo atribuída, à escola, a responsabilidade de continuar e complementar a educação 

construída inicialmente no meio familiar (Rey, 2004). A escola, conforme Rey (2004), 

configura-se como “uma instituição social eficaz, pois é nela que o indivíduo da sociedade 

contemporânea vivencia praticamente toda sua infância e grande parte de sua juventude” 

(p.35). 

 A inclusão de crianças e adolescentes no mercado de trabalho, aponta Castro (1998), 

incide diretamente nos índices de escolarização destes indivíduos e “a desigual escolaridade é 

decisiva nas condições posteriores de sobrevivência, por marcar as possibilidades de ingresso 

e mobilidade no mercado de trabalho” (p. 36). Cavalieri (2002) identificou impactos 

negativos do trabalho infanto-juvenil no desempenho escolar, tendo crianças e adolescentes 

que trabalham apresentado piores indicadores educacionais que os demais.  
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No documento “Medir o Progresso na Luta contra o Trabalho Infantil” (OIT, 2013) 

consta que o trabalho compromete a capacidade da criança em frequentar e permanecer na 

escola. Este mesmo documento aponta para prejuízos na relação entre trabalho e escola, 

colocando o trabalho como um fenômeno que prejudica a escolarização de crianças e de 

adolescentes.  

Políticas públicas como o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), que 

oferecem às famílias uma contrapartida financeira para a remoção de crianças do trabalho sob 

a condição da garantia de sua frequência na escola, têm minimizado as estatísticas de trabalho 

infanto-juvenil, especialmente no Norte e Nordeste onde essa situação é mais grave 

(Carvalho, 2008). 

Vemos que a relação entre o trabalho e a escola, na trajetória de vida de crianças e de 

adolescentes, pode se constituir em um obstáculo que incidirá sobre suas condições 

posteriores de vida. Em contrapartida, é socialmente disseminada a crença da dignidade do 

trabalho, presente no discurso de familiares, das próprias crianças e dos empregadores 

(Campos & Alverga, 2001). Deste modo, é relevante investigar também as possíveis 

repercussões do fenômeno do trabalho infanto-juvenil na trajetória escolar de crianças e de 

adolescentes em situação laboral. 

Carvalho (2008) aponta que a inserção precoce no trabalho é um obstáculo para o 

acesso, permanência e sucesso de crianças e de adolescentes no sistema educacional. Em 

sentido oposto, Alves-Mazzotti (2002), em pesquisa que envolveu crianças e adolescentes 

trabalhadores e seus pais, encontrou resultados que indicavam a não interferência do trabalho 

nos estudos. O que se constata, diante da literatura sobre o tema, é que o trabalho pode 

impactar de diversas formas no processo de escolarização, trazendo prejuízos em algumas 

circunstâncias ou sendo menos relevante em seus impactos negativos na escolarização em 

outras. 

Essa diversidade de conclusões sobre o tema coloca a questão do trabalho infanto-

juvenil ante a exigência de análise de inúmeros elementos que podem estar presentes na 

inserção e permanência de um indivíduo neste contexto. Surge a necessidade de estudar o 

trabalho infanto-juvenil considerando dimensões como gênero, raça, etnia, localização, tipo 

de trabalho, rendimentos econômicos e grau de escolarização, que possibilitarão observar 

particularidades que podem auxiliar na elaboração de projetos de erradicação (Brasil, 2011) 

Neste debate, sobre o trabalho precoce, a Psicologia pode contribuir ao trazer reflexões 

sobre a dimensão psicológica do trabalho infantil (Martinez, 2001). A complexidade do tema 
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em questão pressupõe a interdisciplinaridade, cabendo à Psicologia suprir “a necessidade de 

estudos que resgatem o sujeito que trabalha, estudos que permitam contribuir para 

compreender as complexas e variadas formas em que o trabalho os constitui” (Martinez, 2001, 

p. 237)
1
.  

Este resgate dos sujeitos que trabalham intenciona compreender as singularidades 

destes, os modos diferenciados como são impactados pela sua condição de trabalhador 

precoce, os sentidos e os significados que emergem desta realidade. Conforme Martinez 

(2001), compreender os modos múltiplos e complexos do trabalho em sua participação como 

espaço de constituição da subjetividade é fundamental para construção de ações educativas e 

orientações diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tradução livre do autor. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura foi construída a partir do levantamento de trabalhos 

acadêmicos, entre artigos, dissertações e teses, indexadas no Portal de Periódicos da CAPES. 

Os descritores utilizados foram: trabalho infanto-juvenil, child labor, trabajo infantil, 

trabalho infanto-juvenil e escola e trabalho precoce. O levantamento abarcou trabalhos 

publicados nos últimos cinco anos, entre 2010 e 2015, utilizando as ferramentas de 

refinamento de pesquisa presentes no portal mencionado. Além dos trabalhos deste período, 

aparecem no mapa (Figura 1) e no texto da revisão outras publicações sobre o tema, anteriores 

a 2010 que por terem aproximações significativas com o problema de pesquisa deste projeto, 

foram julgadas relevantes para esta pesquisa. Por fim foram selecionados 29 trabalhos entre 

teses, artigos e dissertações, nacionais e internacionais, para esta revisão.  

Lordelo (2014), em um artigo de revisão de literatura sobre o tema trabalho infantil, 

cobrindo a produção nacional de 1999 a 2014, analisando um total de 34 artigos, indica alguns 

direcionamentos de pesquisa, entre os quais, a necessidade de uma abordagem 

multidisciplinar sobre o tema, a necessidade de maior precisão na delimitação teórica de 

conceitos presentes nos trabalhos, e uma maior atenção aos atores sociais envolvidos na 

problemática, em especial as crianças, os adolescentes e a família.  

A autora estruturou a análise de conteúdo qualitativa dos artigos em cinco blocos: 1. a 

diversidade disciplinar e teórica do tema; 2. gênero; 3. trabalho, infância e pobreza; o 4. ponto 

de vista da Psicologia e 5. infância e trabalho. A diversidade disciplinar e teórica encontrada e 

afirmada pela autora assemelha-se à situação que orientou a presente pesquisa, a diversidade 

disciplinar que indica a multideterminação do trabalho infantil, que tem despertado interesse 

de pesquisadores de diversas áreas (Lordelo, 2014). Ressalto também a crítica feita pela 

autora às pesquisas que, por estarem baseadas em crenças negativas anteriores acerca do 

trabalho infantil, acabam por atribuir menor legitimidade às falas dos participantes, quando 

estas vão de encontro a essas crenças negativas. 

 Em revisão bibliográfica que cobriu os anos de 1985 a 2012, Prado (2013), analisando 

um total de 29 artigos, concluiu que os trabalhos deste período tendem a estigmatizar 

crianças, adolescentes e famílias pobres, o que, segundo a autora, permite que interpretemos 

essa produção como ideológica ao sustentar relações de dominação entre classes sociais. 

Simplificações e a pouca problematização dos discursos proibicionistas que visam erradicar o 
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trabalho infanto-juvenil, constantes em muitos trabalhos na Psicologia, implicam no 

silenciamento dos sujeitos diretamente envolvidos, que pouco são consultados sobre seus 

sentidos e opiniões acerca de suas atividades de trabalho.  

A autora adverte que questionar essas simplificações não significa a defesa do trabalho 

precoce, mas uma problematização sobre como ideologias de dominação de classe podem 

estar incutidas na abordagem preconceituosa e apriorística sobre a decisão de crianças e 

adolescentes pobres em trabalharem, tendo muitas vezes o consentimento e o apoio da 

família. Importante considerarmos o apontamento feito pela autora: no bojo da unanimidade 

do discurso da erradicação, são mal vistas as tentativas de problematização das abordagens 

comumente feitas sobre o tema (Prado, 2013). Considero que este posicionamento pode 

atrofiar os enfoques críticos sobre as políticas destinadas ao trabalho infanto-juvenil, 

substituindo a pluralidade de visões por uma unanimidade silenciadora, risco de toda política 

governamental que se põe fora da possibilidade de críticas.  

No levantamento bibliográfico foram encontrados também estudos sobre 

determinantes sociodemográficos do trabalho infanto-juvenil, tanto em regiões urbanas 

quanto rurais.  Ramalho e Mesquita (2013) investigaram determinantes do trabalho precoce 

no Brasil urbano a partir de dados das PNAD de 2001 a 2009. Alguns dados encontrados 

pelos autores apontam mudanças no cenário do trabalho precoce no território brasileiro. A 

trajetória de declínio observada tem sido especialmente acentuada nas zonas rurais, fator 

provocado especialmente por mudanças culturais e pelo uso cada vez menor de mão-de-obra 

juvenil nas ocupações no campo.  

Em contrapartida, o declínio na zona urbana ainda é incipiente, pois o trabalho 

continua a funcionar como estratégia de sobrevivência para muitas famílias de baixa renda, 

residentes nos grandes centros urbanos. Há ainda uma oferta muito maior de trabalho nas 

grandes cidades, que tem relativa permissividade em relação à inserção de crianças e 

adolescentes em atividades laborais. A presença de crianças e adolescentes em postos de 

trabalho nas cidades garante, às famílias, elevação da renda, fator que funciona aliado aos 

demais condicionantes anteriormente mencionados (Ramalho e Mesquista, 2013).  

As conclusões alcançadas pelos autores apontam para algumas questões centrais 

acerca do fenômeno em questão. A inegável relação entre renda e inserção precoce parece 

explicar os motivos da maior presença de famílias pobres no envolvimento com o trabalho 

infantil. Baseados nestes achados empíricos, os autores afirmam que o crescimento da renda 

populacional pareceu induzir a redução da incidência de trabalho nos anos cobertos pela 
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pesquisa. A segunda afirmativa importante deste estudo diz respeito a intergeracionalidade do 

trabalho. Apoiados em achados empíricos, os autores sugerem a tese de que, nos estados onde 

adultos ingressaram mais precocemente no trabalho, ocorre considerável aumento da taxa de 

crianças e adolescentes trabalhadores. Esta constatação reforça a hipótese da “armadilha da 

pobreza” no país: adultos que fizeram pouco investimento em educação tenderão a direcionar 

mais seus filhos ao trabalho precoce (Ramalho e Mesquita, 2013).  

Ainda focalizando regiões urbanas, mais especificamente a realidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais, Diniz, Assunção, Caiaffa e Abreu (2012) investigaram 

os determinantes sociodemográficos do trabalho precoce entre beneficiários do programa 

Bolsa Escola, em famílias com e sem presença de trabalho infantil. Realizou-se um estudo 

transversal com 9.252 famílias participantes do programa, entre os anos de 2003 a 2006, 

enfocando características do domicílio, da mãe e da família. Quatro fatores principais 

parecem relacionados entre os determinantes.  

A ocorrência de trabalho infantil foi mais comum em casa com muitos moradores e em 

domicílios sem a presença paterna. A escolaridade da mãe e a sua inserção trabalhista também 

foram fatores que implicam na presença de trabalho infantil na família. Apesar da 

consolidação de políticas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, a presença de 

trabalho infantil nas famílias beneficiadas parece justificar-se por outros motivos que não 

somente a pobreza (Diniz, Assunção, Caiaffa e Abreu, 2012). Consoante com o trabalho de 

Ramalho e Mesquista (2013), esta pesquisa reforça que determinantes sociodemográficos para 

o trabalho infantil nas áreas urbanas envolvem múltiplos fatores. Contudo, a renda, os níveis 

educacionais de pais e responsáveis e a pobreza são comumente os elementos mais 

significativos nas decisões de crianças e adolescentes para se inserir no trabalho.  

O trabalho infantil em meio rural é analisado no estudo realizado por Marin, 

Scheneider, Vendruscolo e Silva (2013) em regiões rurais do estado do Rio Grande do Sul, 

mais precisamento na região de Agudo. A pesquisa de métodos mistos foi realizada com 

famílias trabalhadoras do cultivo de tabaco. Foram ouvidos pais, crianças e adolescentes. 

Os resultados indicaram tensões entre as concepções das famílias e dos estatutos legais 

sobre o trabalho infantil. Enquanto as políticas públicas partem de uma concepção 

condenatória, com vistas à erradicação do trabalho para menores de 18 anos, os pais não 

percebiam como exploratória a situação de trabalho precoce de seus filhos, mas como um 

auxílio à família, necessária à formação de herdeiros (Marin, Scheneider, Vendruscolo e 

Silva, 2013).   
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Mesmo diante dos impactos causados por programas como o Bolsa Família nas 

regiões rurais, há ainda um expressivo número de crianças trabalhando, especialmente na 

agricultura familiar. Este dado aponta que a determinação subjetiva do trabalho infantil, 

imbricada nas valorizações positivas dadas pelos pais e responsáveis, também cumpre uma 

função de justificativa para a continuidade da inserção precoce no trabalho; isso relativiza a 

visão unidimensional que atribui somente a questões econômicas a causa do problema (Marin, 

Scheneider, Vendruscolo e Silva, 2013).  

Os autores apontam ainda que a concepção de infância dos pais não coaduna com a 

visão burguesa do lúdico, da liberdade e da não responsabilidade com o trabalho e o sustento. 

A frequência dos trabalhadores precoces nos ambientes de trabalho, em tarefas como o 

cuidado com animais, os afazeres domésticos ou a lida nos plantios, era visto como “ajuda” 

prestada por eles aos seus familiares (Marin, Scheneider, Vendruscolo e Silva, 2013).  

A busca por um panorama do trabalho infantil no Brasil contemporâneo, abordando a 

origem, a trajetória, o impacto sobre crianças e adolescentes e as políticas públicas atuais 

sobre o tema foi realizada por Carvalho (2008), em artigo baseado em dados da PNAD de 

2006. A autora aponta que o fenômeno do trabalho precoce diferencia-se por determinantes 

sociodemográficos como idade, sexo, residência rural e urbana e região. Pela forte presença 

da atribuição valorativa positiva sobre o trabalho infanto-juvenil nas representações 

simbólicas da sociedade brasileira, a autora conclui que este é um fenômeno de complexa 

erradicação.  

Outro grupo de artigos encontrados nesta revisão abordava questões referentes a saúde 

de crianças e adolescentes trabalhadores. Mello, Fossaluza, Nóbrega, Cividanes, Mari e Mello 

(2012) abordam a questão da saúde mental do trabalhador precoce em situação de trabalho na 

rua no Brasil, investigando preditores de alto risco para adoecimento mental. O estudo 

centrou-se em 191 indivíduos com idades entre 7 e 14 anos, sendo 126 trabalhadores e 25 

não-trabalhadores. Uma análise multivariada apontou que comportamentos violentos dos 

cuidadores, a ausência de um dos parceiros na casa e a saúde mental dos cuidadores são 

preditores mais significativos para adoecimento mental de crianças e adolescentes 

trabalhadores que o trabalho que estes exercem na rua.  

Na literatura internacional, um estudo semelhante foi encontrado. Hamdan-Masur, Al-

Gamal, Sultan, Matrouks, Nawaiesh (2013) abordam também a questão da saúde, contudo 

pelo viés da saúde física e psicossocial, entre crianças trabalhadoras e não trabalhadoras na 

Jordânia. Para tal foi utilizada uma amostra de 4008 crianças que responderam um 
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questionário sobre preocupações de saúde física e psicossocial. Confirmou-se a presença de 

problemas físicos e psicossociais em ambas as amostras. No entanto, os autores alertam para a 

necessidade de uma abordagem do estado sobre as famílias que enviam seus filhos para os 

trabalhos em indústrias, pois estes impactos físicos e psicossociais podem ser ampliados 

quando as crianças e adolescentes se inserem nestes contextos de produção.  

A persistência intergeracional do trabalho infantil é discutida por Lima e Almeida 

(2010), que apontam ambiguidades nas decisões de famílias de grupos populares em inserir 

seus filhos precocemente no trabalho. Essas ambiguidades são alimentadas por mudanças no 

status do trabalho infantil como prática ilegal e moralmente ilegítima. As mudanças nesse 

status, por sua vez, acompanham as próprias mudanças na concepção de infância e de criança, 

vista cada vez mais como ser humano em formação. As ambiguidades, segundos os autores, 

são, portanto, oriundas deste entrechoque entre a nova concepção de infância e as 

representações das gerações passadas, a que pertencem os pais, sobre esta fase da vida.  

A persistência intergeracional do trabalho infantil também foi investigada por Aquino, 

Fernandes, Pazello e Scorfaze (2010), analisando a transmissão intergeracional desta prática 

nas zonas urbana e rural em dados que cobrem o período entre 1994 e 2004. Os resultados 

desta pesquisa apontaram que existe significativa probabilidade de se tornarem trabalhadores 

os filhos de pais que foram crianças trabalhadoras, tanto em áreas urbanas como rurais, o que 

corrobora outros achados já apontados nesta revisão. Contudo, conforme os autores, o 

impacto é muito mais acentuado nas zonas rurais. Finalmente, a incidência do trabalho 

pareceu diminuir frente ao aumento da escolaridade dos pais no período analisado.  

Em um artigo teórico, Goto (2011) analisa que as decisões de adultos de famílias 

pobres em enviar crianças e adolescentes para o trabalho não são afetadas somente por 

condições materiais, mas também pelas normas sociais de proibição ou valorização do 

trabalho precoce. Utilizando o conceito econômico de tradeoff
2
, o autor afirma que os adultos 

vivenciam contradições entre enviar seus filhos ao trabalho para aumentar a renda familiar e 

infrigirem as normas proibitivas sobre esta prática. Ao experimentarem essa situação de 

escolha conflitante, entre a consequente utilidade material do trabalho e a infração das leis, os 

pais vivenciam situações de sofrimento. A solução para este impasse seria aumentar a 

                                                           
2
 Por ser um conceito da Economia foi necessário buscar uma definição adequada para melhor entendimento da 

discussão proposta por Goto (2011), considerando que não há definição para este conceito no artigo mencionado. 

Para tanto recorremos a definição de Mankiw (2016): “tradeoff é um termo que define uma situação de escolha 

conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução de determinado problema acarreta, 

inevitavelmente, outros” (p. 4). 
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eficiência ou extensão do trabalho adulto o que, conforme Goto (2011), diminuiria a 

incidência de trabalho precoce, já que estes fatores estão diretamente associados.  

Em outra pesquisa que relaciona pobreza e inserção precoce, Andrade (2012) 

investigou a relação entre a pobreza e o trabalho infantil em Cochabamba, na Bolívia. Para 

tal, ouviu pais, crianças e diretores de instituições que trabalham no combate a esta prática, 

através de grupos focais. Entre suas conclusões, o autor aponta que muitas das crianças se 

inserem no trabalho devido à condição de pobreza, mas que essa inserção não garante sua 

mobilidade social e, em muitos casos, a reforça, sendo necessário um investimento das 

instâncias governamentais em educação.  

O trabalho de Webbink, Smits e De Jong (2012) discute a situação do trabalho infantil 

“escondido”, presente em países asiáticos e africanos, classificando-o como as atividades 

laborais realizadas pelas crianças e que não são consideradas pelos demais como trabalho, 

como a atividade em negócios da família e/ou trabalhos domésticos. Mais uma vez o que se 

assinala é a forte relação entre níveis educacionais, pobreza e inserção precoce no trabalho, 

sendo acrescentada também, nas conclusões dos autores, a desigualdade de gênero nos países 

asiáticos, resultado da forte tradição patriarcal da região.  

Baseados no conceito de resiliência, Libório e Ungar (2010) analisam os aspectos 

subjetivos dos trabalhadores precoces em situação de trabalho em ecologias social e 

fisicamente pobres. Concluem que, mesmo dentro dessas situações, estes buscam recursos 

para construir uma identidade associada à resiliência. Os autores também apontam a opção 

pelo trabalho como forma de assegurar a obtenção de recursos para superação de situações 

adversas, concluindo que compreender os aspectos subjetivos da experiência de trabalho 

infanto-juvenil nos permite afirmar seu caráter de construção cultural. 

Neste mapeamento também encontramos artigos que relacionavam a escolarização e o 

trabalho infantil. Pires e Jardim (2014) analisaram o impacto do Programa Bolsa Família na 

escolarização, incidência de trabalho precoce e acesso ao consumo entre famílias pobres no 

estado da Paraíba, mais especificamente na cidade de Catingueira. As mudanças em 

andamento, provocadas pelo impacto de políticas públicas de distribuição de renda, foi 

analisada através da narrativa de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Este grupo é 

nomeado, pelos autores, como “geração bolsa família”. O estudo conclui que impactos 

causados por este programa ocasionaram mudanças na estrutura da família sertaneja, 

provocando a priorização da escola em detrimento do trabalho para os mais jovens. 
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A pesquisa de Carvalho, Marinho e Loria (2012) discute como diferentes categorias de 

trabalho infantil e a ausência de algumas delas em estudos implicam em deficiências na 

compreensão do fenômeno, apresentando categorias que não englobam a criança que não 

estuda e somente trabalha. Uma importante crítica feita pelos autores à ortodoxia das políticas 

de erradicação mostra como a percepção dos pais sobre o trabalho infantil é fundamental para 

a eficácia das políticas. A percepção sobre o trabalho precoce pode ser muito heterogênea, 

logo, a priorização da escola ou do trabalho por parte dos pais é constituída por esta mesma 

heterogeneidade. Os autores concluem que os modelos sobre trabalho infantil pelos 

economistas podem auxiliar políticas públicas e governos neste debate.  

Em uma pesquisa que buscou ouvir crianças e adolescentes em trabalho doméstico, 

Alberto, Leite, Lima, Santos e Wanderley (2011) verificaram a relação entre processo de 

escolarização e este tipo de trabalho. O estudo foi realizado com 100 sujeitos do sexo 

masculino e do sexo feminino, na faixa etária entre 7 e 18 anos. Os resultados mostraram que 

80% dos participantes apresentavam repetência escolar, e 85%, defasagem escolar, o que 

aponta para uma influência do trabalho doméstico sobre o processo de escolarização. A partir 

das falas das crianças e dos adolescentes notamos como a escola encontra dificuldades no 

atendimento das demandas destes sujeitos, reforçando, muitas vezes, novos processos de 

exclusão. 

De forma semelhante, Rocha (2011) também investigou como o trabalho doméstico 

intervém na escolarização de crianças e adolescentes trabalhadores, no contexto de duas 

escolas públicas municipais de João Pessoa, no estado da Paraíba. A amostra foi composta por 

dezesseis crianças e adolescentes, do sexo masculino e do sexo feminino, entre 6 e 18 anos de 

idade. Em termos de desempenho escolar, os participantes apresentaram acentuada defasagem 

de leitura interpretativa, escrita de palavras, domínio de cálculos aritméticos básicos, tais 

como subtração e divisão, e resolução de problemas matemáticos simples. Segundo a autora, 

com a inserção no trabalho doméstico, a criança e o adolescente trabalhador têm seu direito à 

escolarização violado, estando ela privada de condições essenciais ao seu pleno 

desenvolvimento pelas restrições a experiências de lazer e formação intelectual. 

Alguns dos trabalhos encontrados são artigos da literatura internacional que buscam 

problematizar a relação trabalho infantil e escolarização em outros países, a exemplo do 

estudo de Zabaleta (2011), realizado na Nicarágua. A autora avaliou consequências do 

trabalho infantil sobre resultados escolares ao longo do tempo, analisando dados de grupos 

familiares. Os resultados apontaram que o tempo dedicado ao trabalho tem consequências 
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nocivas nas conquistas escolares, mostrando que trabalhar mais de três horas por dia está 

associado ao fracasso escolar de trabalhadores precoces.  

Realizado no México, o estudo de Alcaraz, Chiquiar e Salcedo (2012) buscou 

investigar os efeitos da diminuição das remessas financeiras realizadas pelos Estados Unidos 

às famílias beneficiárias no México, no período de 2008 a 2009.  Os resultados apontaram que 

a diminuição de remessas financeiras às famílias mexicanas provocou um aumento 

significativo de índices de trabalho infantil, ao mesmo tempo em que provocou queda na 

frequência escolar de crianças e adolescentes. Essa constatação corrobora outros achados 

sobre como disparidades de renda influem em índices de trabalho precoce e frequência 

escolar.  

Estudo semelhante foi realizado por Edmonds (2006) na África do Sul, relacionando 

também auxílios financeiros e frequência escolar. A relação encontrada pelo autor indicou que 

crianças e adolescentes de famílias negras sul-africanas que eram beneficiadas por pensão 

social fornecida pelo governo tinham mais horas de frequência escolar e menos horas 

dedicadas ao trabalho. Isto mostra como políticas públicas de distribuição de renda tem 

funcionado de modo semelhante, mesmo em diferentes países, quanto aos seus impactos sobre 

o índice de trabalho precoce. 

Abarcando 16 países da América Latina, Carrasco e Torrecilla (2013) investigaram 

efeitos do trabalho infantil sobre a população em idade escolar. Para tanto foram utilizados 

dados do Segundo Estudo Comparativo e Explicativo (SERCE) da UNESCO, analisando 

186.000 estudantes de terceiro a sexto grau de educação primária. Entre os principais 

resultados, os autores apontaram as consequências negativas do trabalho na escolarização de 

estudantes em todos os países envolvidos no estudo. No entanto, o perfil mais tendente a 

inserção precoce no trabalho são de estudantes do sexo masculino, residentes em áreas rurais 

e com mães menos escolarizadas.  

No Brasil, destacamos a pesquisa de Cavalieri (2002), que investigou o impacto do 

trabalho infantil sobre o desempenho escolar, afirmando haver um impacto negativo do 

trabalho sobre a escolarização. Nos resultados, no entanto, a autora alerta-nos para a 

conclusão a que se permite chegar com os dados analisados: o efeito negativo do trabalho 

sobre as probabilidades de progresso escolar são menores do que comumente se observa; 

entretanto, os efeitos do trabalho sobre a evasão escolar é maior, em um quadro comparativo, 

entre sujeitos que trabalham e os que não trabalham.  
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Entre os achados desta revisão, situados na literatura nacional, destaco também o 

trabalho de Mattos e Chaves (2010), que tinha por objetivo compreender os significados de 

adolescentes aprendizes baianos sobre a relação entre trabalho e escola. Nesta pesquisa 

participaram 10 adolescentes entre 17 e 19 anos, do sexo masculino e do sexo feminino, 

oriundos de um programa de aprendizagem vinculado à uma ONG da cidade de Salvador. Os 

resultados mostraram que, para estes adolescentes, escola e trabalho são projetos 

concomitantes.  

Dentre os trabalhos que versam sobre percepções ou representações sociais de trabalho 

infantil, o de Mantovani (2012), que versa sobre as representações sociais de trabalho infantil 

de familiares e de professores que trabalharam na infância e que dão aula a adolescentes 

trabalhadoras. Os resultados deste estudo mostraram que os professores atribuem múltiplos 

sentidos ao trabalho, ora percebendo-o como um fator positivo ao desenvolvimento social e 

psicológico, ora sugerindo seus riscos para o desenvolvimento fisiológico e a escolarização. 

As famílias atribuíam sentidos mais ambivalentes em relação aos impactos do trabalho.  

As representações sociais de “trabalho infantil”, “escola”, “infância” e “criança” para 

crianças, adolescentes, pais e professores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) em Blumenau, Santa Catarina são discutidas por Marchi (2013). Os resultados 

apontaram para representações nas quais o trabalho era visto como uma necessidade das 

famílias dentro de um sistema de ajuda e troca intrafamiliar, além da função de educação para 

a vida adulta. 

Ainda no campo das representações sociais, Moreira e Tosta (2009) investigaram as 

representações de trabalho doméstico e formação escolar entre adolescentes do sexo feminino 

com idades entre 16 e 19 anos, incluídas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os 

resultados mostraram como as adolescentes significam positivamente a escola, ao passo que 

almejam fazer faculdade e conseguir melhores postos de trabalho. No entanto, na percepção 

das adolescentes, a escola impõe tarefas complexas que dificultam seu bom rendimento 

escolar, o que aparece avaliado como um aspecto negativo da escola. 

Por fim, destaco o estudo de Lordelo (2011) que visou investigar os significados de 

trabalho para crianças e adolescentes, trabalhadoras e não-trabalhadoras, de diferentes 

contextos culturais. Estes contextos resguardavam entre si diferenças socioeconômicas (altos 

e baixos níveis), regional (rural e urbana) e escolar (particular e pública). Nos resultados, a 

autora aponta que o trabalho está presente na vida das crianças e adolescentes sejam eles 

trabalhadores ou não. A presença do trabalho mesmo na vida das crianças e adolescentes não 
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trabalhadores é justificada pela autora pelo surgimento da categoria “trabalho escolar”, que 

emergiu com frequência nos indicadores sobre trabalho. Esta nova categoria indica, conforme 

a autora, a presença de uma nova modalidade de trabalho na qual a criança escolar é vista 

como a nova criança trabalhadora.  

 Ressalto que, dentre os trabalhos encontrados nesta revisão, somente este último 

focalizava especialmente os significados dos próprios trabalhadores precoces sobre esse 

fenômeno, o que consideramos importante pela possibilidade de acessar informações 

provenientes dos atores diretamente implicados neste processo.  

Este mapeamento suscitou reflexões que auxiliaram na formulação do problema da 

presente pesquisa, visto que, ao sondar as produções nacionais e internacionais sobre o tema, 

algumas considerações puderam ser feitas. A primeira delas diz respeito às diferentes 

nomenclaturas para designar a atividade laboral exercida por crianças e por adolescentes, 

sendo mais comumente encontrados os termos trabalho precoce, trabalho infantil e trabalho 

infanto-juvenil.  

Apesar das diferentes nomenclaturas há um consenso na definição deste fenômeno, na 

literatura nacional, no que diz respeito à faixa etária, considerando que o trabalho infantil 

abrange indivíduos até os 16 anos de idade. Acima dos 14 anos de idade, somente não se 

consideram os que estão na condição de aprendiz, o que está em consonância com a definição 

presente no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (Brasil, 2011), que é a mesma definição assumida neste projeto.  

Apesar da semelhança entre o problema desta pesquisa e o trabalho de Mattos e 

Chaves (2010), ressalto que a referida pesquisa teve como participantes adolescentes inseridos 

no Programa Jovem Aprendiz. Isso garante, a priori, que esses indivíduos não se encontram 

numa situação irregular de trabalho infanto-juvenil, o que pode conferir sentidos diferentes 

sobre o processo de escolarização e, especialmente, sobre o trabalho. A presente pesquisa, ao 

adotar o critério de inclusão de participantes em trabalho irregular, intenta investigar uma 

situação que é, de modo inerente, uma condição geradora de conflitos legais. 

Na análise dos resultados e dos dados das pesquisas encontradas na literatura, 

podemos observar como os determinantes sociodemográficos se intensificam ou se mantém 

no fenômeno do trabalho infantil, mesmo em contextos nacionais diferentes, ao situarmos a 

diferença entre dados de pesquisa de diferentes países. Escolaridade dos pais, má distribuição 

de renda, intergeracionalidade do trabalho, restritas ofertas educacionais são fatores preditores 

de inserção precoce no trabalho em diferentes contextos.  



41 
 

 
 

A relação estabelecida entre distribuição de renda e incidência de trabalho reforça o 

papel reforçador da pobreza sobre a decisão de famílias, crianças e adolescentes sobre a 

inserção precoce no trabalho. No entanto as motivações não se restringem à busca de recursos 

materiais, havendo forte participação de crenças presentes no imaginário social acerca de 

possíveis benefícios fornecidos pelo trabalho, que o tornariam necessário até mesmo como 

parte do processo formativo e educativo de crianças e adolescentes. 

Em consonância com a constatação de Lordelo (2011), também observamos que às 

crianças e adolescentes, principais atores do processo, tem sido reservado pouco espaço para 

ouvir suas versões e significações sobre o trabalho, estando geralmente os estudos 

concentrados nas vozes de pais, professores ou agentes que lidam com o fenômeno, ou ainda 

em dados estatísticos sobre a situação do trabalho no país que, embora revelem nuances 

fundamentais para a compreensão do problema, não permitem conhecer os processos de 

subjetivação individuais mais complexos decorrentes deste.  

As pesquisas que pretendam ouvir as vozes e compreender as significações de crianças 

e de adolescentes sobre o trabalho em suas repercussões nas diferentes esferas da vida devem 

somar-se aos diversos estudos já existentes para compor um quadro mais complexo que 

auxiliará na compreensão do tema, lugar no qual esta pesquisa busca se inserir. 
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Figura 1. Mapa da Literatura 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O referencial teórico-conceitual deste estudo está ancorado na Psicologia 

Histórico-cultural, especialmente no atual desenvolvimento deste aporte, proposto por 

González Rey na Teoria da Subjetividade (Rey, 2003; 2004; 2005; 2007, 2007a, 2010; 

2012). Conforme Rey (2003), a Psicologia Histórico-cultural “teve como um de seus 

aspectos essenciais a compreensão da unidade dialética entre indivíduo e sociedade” (p. 

188).  

Essa unidade, por sua vez, está pautada “em uma processualidade que atravessa 

permanentemente as formas atuais de organização, tanto do social quanto do individual” 

(p. 189). Esta perspectiva teve como um dos seus pilares os trabalhos do psicólogo 

russo L. S. Vigotsky (1896-1934). Nenhuma teoria, no entanto, é produzida de modo 

isolado por um autor, mas se desenvolve pela soma de contribuições diretas e indiretas 

de diversas pessoas, o que não foi diferente com a Psicologia Histórico-cultural. 

A Psicologia Histórico-cultural teve um desenvolvimento complexo, marcado 

por acontecimentos políticos e sociais notadamente na Rússia, país que marca a gênese 

e desenvolvimento do trabalho de Vigotsky (Rey, 2012). As tensões políticas da então 

União Soviética implicaram na institucionalização da Teoria da Atividade como posição 

reitora convertendo-a em dogma, restringindo significativamente o desenvolvimento da 

Psicologia Soviética (Rey, 2003, 2007). 

O modo como Vigotsky se consolidou no ocidente deve-se em especial as 

traduções de autores norte-americanos, especialmente nos anos sessenta e setenta do 

século passado. Contudo, Rey (2012) chama atenção para o pouco conhecimento que se 

tinha acerca da Psicologia Soviética no Ocidente, o que contribuiu para a noção 

simplista de que a perspectiva Histórico-cultural é produto de uma tríade composta por 

Vigotsky-Luria-Leontiev. Autores importantes como Ananiev, Miasichev e Rubinstein 

não aparecem frequentemente mencionados em trabalhos sobre a Psicologia Histórico-

cultural no ocidente. 

Longe de ser apenas um apontamento histórico, este resumo procura justificar a 

abrangência da teoria intentando advertir que, neste estudo, o uso que fazemos da teoria 

está pautado especialmente no trabalho de González Rey, como um autor pós-

vigotskyano. Assim corroboramos com os autores que advertem sobre o risco de 
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simplificação teórica quando se afirma usar “a Psicologia Histórico-cultural” como se 

esta fosse uma unidade indissociável (Valsiner & van der Veer, 2014; Rey, 2003, 2007, 

2012).  

 

 

3.1 Vigotsky e a Psicologia Histórico-cultural  

 

 

A obra de Vigotsky, definida pelo próprio como psicologia histórico-cultural 

(Rey, 2007), representa uma oposição aos pensamentos hegemônicos da Psicologia 

Soviética de sua época, especialmente a Teoria da Atividade de A. N. Leontiev e as 

tendências biologicistas da Fisiologia, com Pavlov, Sechenov e Fechner, entre seus 

representantes principais.  

Vigotsky, ao mergulhar na produção da psicologia de seu tempo, pretendia 

explicar como o ser humano se constitui e se torna capaz de produzir cultura (Zanella, 

2004, 2005). Conforme Van Der Veer e Valsiner (2014) a obra vigotskiana é marcada 

pela busca de uma explicação do desenvolvimento humano como um entrecruzamento 

entre uma linha natural de desenvolvimento e uma linha cultural de domínio de 

instrumentos socialmente originados. O lugar dado ao histórico e ao cultural na 

Psicologia de Vigotsky conduz-nos à consideração de que para entender qualquer 

fenômeno humano complexo temos que acompanhar seu desenvolvimento desde suas 

formas mais simples até seu estado atual, ou seja, compreender sua história.  

Os elementos que compõem o arcabouço teórico de Vigotsky estão ancorados 

numa visão dialética da psique. Isto implica dizer que, para Vigotsky, social e 

individual são antes momentos qualitativos de um sistema. Nesta compreensão, a 

integração complexa entre as dimensões cognitiva e afetiva marcam o funcionamento e 

a estrutura do psíquico.  

A solução encontrada por Vigotsky para explicar como se dá a construção dos 

processos psíquicos dentro da cultura recaiu sobre o conceito de internalização (Rey, 

2003; Smolka, 2000). Este mecanismo de internalização se dá quando “a utilização de 

marcas externas vai se transformar em processos internos de mediação” (Oliveira, 1997, 

p. 34).  

Oliveira (1997) evidencia que a compreensão das concepções de Vigotsky sobre 

o funcionamento da psique tem por conceito central a ideia de mediação. Em sua 
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definição, mediação “é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada” (p. 26). Desde o 

conceito de mediação, Vigotsky trabalha com a noção de que a relação estabelecida 

entre o homem e o mundo onde este se insere é antes uma relação fundamentalmente 

mediada que direta. Assim as funções psicológicas expressam-se por elementos 

mediadores da atividade humana, que se interpõem entre o homem e o mundo concreto, 

e que podem ser os instrumentos e os signos, ambos de natureza cultural (Oliveira, 

1997).  

O uso de instrumentos pelo homem, em sua relação com o mundo, marca as 

diferenças entre a espécie humana e outros animais, não somente pelo uso em si, mas 

pelo modo como este uso se dá. Em sua análise, Vigotsky aponta que o trabalho está na 

gênese dos grupos culturais e na sua forma de organização, postulado ancorado numa 

visão marxista. Na afirmação de Oliveira (1997) “é o trabalho que, pela ação 

transformadora do homem sobre a natureza, une homem e natureza e cria a cultura e a 

história humanas” (p. 28).  

A relação entre fala e uso de instrumentos é outro elemento diferenciador entre o 

uso de instrumentos pelos animais e os seres humanos. A função de controle do 

ambiente pela mediação de instrumentos é ressaltada por Vigotsky ao afirmar que o 

controle do ambiente pela criança começa com a ajuda da fala, que por sua vez produz 

novas formas de relação com este ambiente, “a criação destas formas 

caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e 

constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente humana do uso de 

instrumentos” (Vigotsky, 2007, p. 12). 

Outro modo de mediação é através do uso de signos. A utilização de signos 

culturais está presente ao longo da história da espécie humana. Segundo Oliveira (1997) 

o signo “é uma marca externa, que auxilia o homem em tarefas que exigem memória ou 

atenção” (p. 30). A utilização de signos na mediação é fundamental para a espécie 

humana, pois, através deles, calculamos, guardamos proporções, quantidades e, de 

modo geral, codificamos e interpretamos o mundo, e tornamos possível a transmissão 

para gerações posteriores de elementos da cultura. Através de processos de 

internalização “marcas externas vão se transformar em processos internos de mediação” 

(p.34). 

A relação estabelecida entre pensamento e linguagem considera o papel da desta 

última como sistema simbólico básico nos grupos humanos, e o desenvolvimento desta 
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mesma linguagem nas relações com o pensamento. As funções básicas da linguagem 

definidas por Vigotsky são as funções de intercâmbio social, ou seja, através da 

linguagem os homens comunicam-se utilizando sistemas de linguagem. A segunda 

função da linguagem, a de pensamento generalizante, “ordena o real, agrupando todas 

as ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos, situações, sob uma mesma 

categoria” (Oliveira, 1997, p. 43).  

Oliveira (1997) afirma que a associação existente entre linguagem e pensamento 

está vinculada a necessidade de intercâmbio dos indivíduos durante o trabalho. Em 

determinado momento do desenvolvimento filogenético, as trajetórias de ambas as 

funções, linguagem e pensamento, unem-se tornando o pensamento verbal e a 

linguagem racional. 

Dentre os conceitos desenvolvidos por Vigotsky, um dos mais afamados e 

difundidos é o de Zona de Desenvolvimento Proximal. A relação entre desenvolvimento 

e aprendizagem é recursiva, onde o a aprendizagem “possibilita o despertar de 

processos internos do indivíduo liga o desenvolvimento da pessoa a sua relação com o 

ambiente sócio-cultural em que vive” (Oliveira, 1997, p. 58). 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal pode ser compreendido como 

um modo de avaliar o desenvolvimento de um indivíduo. Por sua vez este conceito tem 

dois pilares básicos, primeiramente o nível de desenvolvimento real ou a capacidade do 

indivíduo de realizar tarefas de modo independente, constando como etapas do 

desenvolvimento já alcançadas, um segundo elemento seria o nível de desenvolvimento 

potencial ou a capacidade de desempenhar tarefas com auxílio de outros mais capazes 

quando o indivíduo não consegue executá-la sozinho.  

Este ponto da teoria de Vigotsky assume relevância pois, na afirmação de 

Oliveira (1997) “não é qualquer indivíduo que pode, a partir da ajuda de outro, realizar 

qualquer tarefa” (p. 59). O postulado de existência destes dois níveis de 

desenvolvimento definirá o conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

compreendido como a distância entre o nível real e potencial de desenvolvimento, 

referindo-se a trajetória que o indivíduo percorrerá para desenvolver as funções em 

processo de amadurecimento (Oliveira, 1997). 

A produção teórica vigotskiana é caracterizada por sua dispersão e 

incompletude, o que, consequentemente, gera interpretações diversas que focalizam 

momentos específicos da obra deste autor (Molon, 2011). Dentro desta tradição de 
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autores pós-vigotskianos está González Rey e sua proposta de uma Teoria da 

Subjetividade.  

Na interpretação da obra de Vigotsky defendida por Rey (2013), este aponta que 

a leitura de tal obra esbarra em processos que envolviam o próprio desenvolvimento da 

União Soviética, como questões que regulavam a produção científica em favor do 

regime socialista. Deste modo paradigmas hegemônicos como a reatologia e a 

reflexologia assumiam posições reitoras, influenciando também os primeiros momentos 

da obra de Vigotsky.  

Dentre as categorias apontadas por Rey como cruciais para o entendimento do 

momento mais complexo de Vigotsky está a categoria de sentido, que não fora 

desenvolvida inteiramente pelo ele devido a sua morte precoce (Rey, 2003; 2007; 

2007a). Com a noção de sentido o autor abandona as noções da reflexologia e busca 

definir a psique como produção do real e não mais como reflexo, atitude até então em 

voga na psicologia soviética e mesmo na obra vigotskiana (Rey, 2013). Esta categoria 

representou uma tentativa de ruptura da tendência dominante de estabelecer uma relação 

linear entre as operações externas e as operações internas (2007a). 

A categoria de sentido já era usada pela linguística, e também pelo psicólogo 

alemão Paulhan (Rey, 2013; Vigotsky, 2009), no entanto seu uso na psicologia não 

reproduz linearmente a conceituação oriunda da linguística. Na definição vigotskiana  

O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela 

desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação 

dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. 

O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra 

adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais 

estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos diferentes, a 

palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um 

ponto imóvel, imutável que permanece estável em todas as mudanças de 

sentido da palavra em diferentes contextos (Vigotsky, 2009, p. 465). 

 

Aqui vemos que o conceito de sentido aparece como tentativa de demarcar uma 

diferença com o significado, estando o conceito de fato bastante vinculado com a ideia 

de linguagem, pensamento e fala. Conforme o autor, o significado reflete a unidade 

entre pensamento e linguagem e é um aspecto constitutivo da palavra. O significado da 

palavra é um conceito ou generalização e, concomitanemente, é um fenômeno do 

pensamento. Logo, afirma o autor, “generalização e significado da palavra são 

sinônimos” (2009, p. 398). 
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As categorias de sentido e significado têm sido amplamente difundidas na 

Psicologia e a compreensão destas categorias na Psicologia Histórico-cultural tomaram 

formas diversas segundo as filiações teóricas dos autores que as utilizaram (Rey, 

2007a). Diante da diversidade de usos dessas categorias Rey (2007a) adverte que é 

necessário indicar o campo teórico sobre o qual estão delimitadas as categorias teóricas 

em uso, pois isso evita a banalização dos significados destas categorias.  

O conceito de sentido subjetivo (2003, 2007, 2007a) utilizado nesta pesquisa é 

uma proposta a partir do desenvolvimento e desdobramento que a categoria de sentido 

de Vigotsky possibilitou. No entanto, o sentido subjetivo insere-se num campo de 

significação mais amplo denominado Teoria da Subjetividade, que será discutida na 

subseção seguinte. 

 

 

3.2 A Teoria da Subjetividade de Base Histórico-cultural 

 

 

A Teoria da Subjetividade, de base histórico-cultural, tem se desenvolvido a 

partir de zonas de sentido, definida por Rey (2003) como espaços de inteligibilidade 

gerados por teorias que abrem lacunas para novas elaborações conceituais. Essas 

lacunas foram encontradas pelo autor em diferentes contribuições teórico-filosóficas 

que intentavam romper com os modelos hegemônicos tanto das ciências quanto da 

filosofia.  

Os modelos hegemônicos, conforme o autor, seriam o positivismo e o 

naturalismo na filosofia, e o forte instrumentalismo e objetivismo que marcou o 

desenvolvimento inicial da psicologia após sua entrada no contexto americano (Rey, 

2003; 2007). Nesta perspectiva, a subjetividade é definida como sistema complexo, 

produzido dentro dos diferentes espaços sociais nos quais a pessoa participa, que se 

configura através dos sentidos subjetivos organizados em configurações subjetivas, 

e se expressa, simultaneamente, em níveis social e individual (Rey, 2003, 2004).   

A construção de uma teoria da subjetividade se insere no desenvolvimento do 

tema da complexidade nas ciências, especialmente após o advento do pensamento pós-

moderno e do impacto deste em diferentes marcos científicos. Nas ciências sociais, e 

particularmente na psicologia, esse impacto possibilitou a superação da naturalização 

dos fenômenos sociais, tendência presente neste campo como consequência da 
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expressão do positivismo, o que operou mudanças na representação de mundo e de 

ciência (Rey, 2007). 

O legado de Vigotsky tem particular importância para o desenvolvimento desta 

teoria, visto que algumas das categorias teóricas que aparecem nos trabalhos deste autor 

são retomadas por González Rey, a exemplo da categoria de sentido que emerge na 

última fase dos trabalhos de Vigotsky e que não fora desenvolvida inteiramente por este 

devido a sua morte precoce (Rey, 2003; 2007).  

González Rey desenvolve a categoria de sentido subjetivo dentro de uma nova 

representação da psique como sistema complexo, tendo a subjetividade como marco 

ontológico. Embora a noção de sentidos subjetivos tenha sido influenciada pela de 

sentidos de Vigotsky, está diferenciada dela “por não estarem limitadas a palavra, por 

serem consideradas como as unidades psicológicas para o estudo da subjetividade, e por 

romperem a lógica dos processos psíquicos” (Rey, 2013, p. 265). 

Ao definir o tema da subjetividade, tem-se a pretensão de dar visibilidade aos 

processos da psique humana e da sociedade, subestimados até o momento presente na 

construção teórica e no desenvolvimento de práticas e de políticas sociais. Apresentando 

outra compreensão de psique, o que se busca é “romper com toda reificação 

essencialista do fenômeno psicológico e que enfatiza a complexidade da organização 

simultânea e contraditória dos espaços sociais e individuais na compreensão da 

configuração da subjetividade” (Rey, 2003, p. 5). 

 

 

3.3 As categorias de sentido subjetivo, subjetividade e sujeito 

  

 

O sentido subjetivo está definido como uma unidade entre o simbólico e o 

emocional, oriunda das experiências vividas, não como reflexo destas, mas como 

produção subjetiva singular que está demarcada pelos dois níveis de constituição do 

indivíduo: o social e o individual (Rey, 2003; 2004). Ao assumir o tema da 

subjetividade como simultaneamente organizado em nível social e individual, o autor 

pretendeu romper com as dicotomias indivíduo-sociedade presentes em parte das 

produções teóricas em psicologia (Rey, 2003). 

Os sentidos subjetivos configuram a unidade simbólico-emocional da psique, em 

que o simbólico é compreendido como os espaços simbólicos produzidos pela cultura, 
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tais como a religião, o gênero, a sexualidade, a moralidade, o parentesco e outros 

fenômenos de gênese cultural (Rey, 2010); já as emoções são definidas como “um 

processo de ativação somática produzida por uma experiência, que pode ser exterior ao 

sujeito, corporal, psíquica e, no caso dos seres humanos, simbólica, dimensão 

diferenciada do caráter histórico-cultural do psiquismo humano” (Rey, 2003, p. 215).  

Pela própria necessidade de desdobramentos da teoria, outra categoria que se 

relaciona fortemente com as categorias subjetividade e sentido subjetivo, e que tem sido 

desenvolvida pelo autor, é a de configuração subjetiva. As configurações subjetivas são 

“núcleos dinâmicos de organização” (Rey, 2003, p. 204), organizadores das 

experiências do indivíduo que não se expressam de modo direto no comportamento, 

mas que estão na base de toda ação humana, a partir de formas de expressão variadas. 

Assim, investigar os sentidos subjetivos implica compreendê-los em sua 

organização através das configurações subjetivas, que, em seu caráter histórico e atual, 

possibilita a investigação de como dada experiência é subjetivamente produzida pelo 

sujeito. Conforme Rey (2011), “o estudo das configurações subjetivas é uma forma de 

representarmos, em seus efeitos e consequências, momentos biográficos da vida e das 

experiências atuais da pessoa” (p. 38). 

A definição de subjetividade anteriormente exposta indica seus dois níveis de 

constituição: o social e o individual. A subjetividade social constitui-se enquanto 

sistema de sentidos e significados socialmente partilhados que organizam-se em 

configurações que estão em permanente relação nas diferentes zonas do tecido social. 

 Já a subjetividade individual é definida como um sistema que integra 

múltiplos sentidos e significados organizados em configurações subjetivas, articulados 

às relações sociais do indivíduo, definida em seu caráter singular, volitivo e 

contraditório. Este sistema organiza-se em dois momentos: a personalidade e o sujeito 

(REY, 2003). As subjetividades individual e social se articulam como momentos das 

produções subjetivas humanas.  

A compreensão de uma subjetividade ao mesmo tempo social e individual 

pretende explicitar a forma como fenômenos sociais e culturais são simultaneamente 

constituídos por sujeitos concretos e também constitutivos destes mesmos sujeitos. O 

modo como os fenômenos sociais e culturais participam na formação do sujeito não é 

através de uma internalização linear e imediata da realidade objetiva, mas é uma 

produção subjetiva singular que os sujeitos concretos como partícipes da cultura 

empreendem. 
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O sujeito está definido como um indivíduo consciente, intencional, atual e 

interativo, sendo estas condições permanentes de sua expressão social e de vida (Rey, 

2003). Aqui o sujeito está apresentado como sujeito de pensamento e linguagem. 

Posteriormente Rey (2003) acrescenta a emoção entre os elementos constitutivos desta 

categoria, apontando que “a emoção é condição permanente na definição de sujeito; a 

linguagem e o pensamento se expressam a partir do estado emocional de quem fala e 

pensa” (p. 236). 

A categoria de sujeito aparece na obra do autor como uma das formas de 

organização da subjetividade individual. No entanto o sujeito não é uma condição 

permanente dos indivíduos, mas sim um processo, como vemos nesta citação, “o 

indivíduo alcança a condição de sujeito quando, ao longo do desenvolvimento, adquire 

a capacidade de autodeterminação, de definir objetivos próprios e segui-los através de 

sua atividade volitiva” (Rey, 1995, p. 61). Ainda conforme Rey (1995)  

Neste caminho, ganha em independência e criatividade, até sentir como 

própria, nos casos de um maior desenvolvimento pessoal, a necessidade 

de seguir princípios pessoais que sejam congruentes com sua história 

individual. Este processo forma parte essencial do desenvolvimento da 

identidade pessoal (p. 61). 

 

O sujeito, conforme Rey (2007), não é a expressão de uma condição fixa e 

universal da pessoa. Mesmo que existam formas e níveis de organização da 

subjetividade que possibilitem o processo de tornar-se sujeito, a pessoa na realidade 

atua como sujeito pelo modo como conduz seu envolvimento em uma atividade (Rey, 

2007). Assim “o ser sujeito vai implicar um posicionamento crítico, a tomada de 

decisões no curso de uma atividade, a defesa de um ponto de vista e assumir o seu lugar 

no curso dessa atividade” (p. 146). 

Na presente investigação pretendemos compreender os sentidos subjetivos de 

adolescentes trabalhadores sobre a experiência no trabalho e na escola considerando 

esta uma vivência concomitante em sua vida. Assim busco compreender sob quais 

condições esses sentidos são construídos e quais os desdobramentos do trabalho na vida 

do adolescente inserido precocemente numa atividade laboral, em termos de produções 

subjetivas de sentido.  

Compreendo que os sentidos subjetivos, através da produção subjetiva singular 

de um indivíduo, são capazes de expressar as complexas formas sociais e culturais que 

tomam os fenômenos humanos. Logo, investigando a relação entre trabalho infanto-
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juvenil e a escolarização nos discursos de adolescentes, teremos acesso não somente às 

suas experiências de vida, mas também às formas como esses fenômenos são 

socialmente construídos.  

Essas produções subjetivas dos adolescentes ocorrem dentro de contextos nos 

quais significações sobre o trabalho infanto-juvenil estão presentes. Assim, entender as 

produções de sentido subjetivos frente a subjetividade social encontrada pelos 

adolescentes em seus diferentes contextos de circulação também foi um dos objetivos 

desta pesquisa. 
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4. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS 

 

 

Algumas das pesquisas consultadas na literatura sobre o tema (Campos & 

Alverga, 2001; Cavalieri, 2002; Alves-Mazzotti, 2002; Carvalho, 2008; Martinez, 2001) 

trazem diferentes concepções sobre o trabalho infanto-juvenil e as suas repercussões na 

vida escolar. A presença desse fenômeno na sociedade brasileira está marcada pela 

desigualdade social e se constitui como um fator que contribui para a manutenção 

dessas desigualdades (Brasil, 2011). 

 Pela importância da escola na formação do indivíduo (Rey, 2004), é relevante 

pensar que a criança ou o adolescente que se insere precocemente no trabalho terá sua 

trajetória escolar perpassada por essa inserção. Deve-se considerar também as condições 

de trabalho, pois as mais nocivas e exploratórias incidem mais negativamente sobre o 

acesso, permanência e sucesso escolar (OIT, 2013). Para Martinez (2001), o trabalho 

infanto-juvenil é mais grave na limitação e, por vezes, impossibilidade de crianças e de 

adolescentes frequentarem espaços relacionais mais favoráveis para o desenvolvimento 

de seus recursos subjetivos, como o ambiente familiar e, especialmente, o espaço 

escolar.  

A escola é um espaço importante não somente pela aquisição de conhecimentos 

e habilidades, mas também como espaço de socialização, acesso à produção cultural 

humana e interações sociais diversas. A entrada precoce no mundo do trabalho marcará 

não somente a aquisição de habilidades e conhecimentos necessários à inserção fetiva 

no mercado de trabalho na vida adulta, mas terá impactos muito mais profundos no 

desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes (Martinez, 2001). 

Na revisão de literatura foi possível concluir que poucas pesquisas focalizam a 

experiência simultânea dos adolescentes que se inserem no trabalho e permanecem 

estudando, o que aponta uma lacuna que justificaria o recorte dado ao problema da 

presente pesquisa. Embora muitos abordassem tal relação, não tinha nela seu principal 

enfoque, ficando tal relação apenas como apontamentos na discussão de resultados, com 

exceção dos trabalhos de Rocha (2011), Cavalieri (2002) e Alberto, Leite, Lima, Santos 

e Wanderley (2011). Nenhum dos três trabalhos, contudo, se propunha a investigar os 

sentidos de adolescentes sobre a experiência de trabalho e escola; eles estavam mais 

voltados para análise de desempenho, evasão ou defasagem escolar, o que denota uma 

concepção que busca identificar possíveis impactos do trabalho sobre a escolarização e 
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não a relação dialética existente entre esses espaços. Diante do exposto, surge o 

problema central que orienta este estudo: quais os sentidos produzidos por adolescentes 

sobre sua experiência simultânea de trabalho e escolarização?  

 

 

4.1. Objetivos 

 

 

4.1.1 Objetivo geral:  

 Compreender os sentidos da experiência simultânea de trabalho e escola 

para adolescentes que estudam e trabalham. 

 

4.1.2 Objetivos específicos:  

 Descrever o processo de inserção do (a) adolescente no trabalho, identificando 

os fatores que contribuíram para a precocidade dessa inserção. 

 Descrever os sentidos de escola e de trabalho para o (a) adolescente trabalhador 

(a) e estudante. 

 Identificar as estratégias construídas pelo (a) adolescente estudante e trabalhador 

(a) para conciliar as demandas do trabalho e da escola. 

 Analisar como os sentidos sobre o trabalho expressos na subjetividade 

individual do adolescente se articulam com os significados presentes na 

subjetividade social do trabalho infanto-juvenil. 
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5. MÉTODO 

 

 

O método é compreendido como o conjunto de procedimentos que servem como 

meio para consecução dos objetivos de uma investigação e que determina o caráter da 

pesquisa e a natureza dos dados a serem obtidos (Mesquita, 2005). O delineamento 

variará em função do objetivo da pesquisa, mas também dentro das possibilidades e dos 

limites nos quais se desenvolve uma investigação (Deslauriers e Kérisit, 2008).  

Para responder aos objetivos de compreender os sentidos de adolescentes sobre a 

relação entre trabalho e a escola optou-se por um delineamento construtivo-

interpretativo ancorado na Epistemologia Qualitativa, proposta por Rey (2005), no 

qual a pesquisa é compreendida como um processo dialógico de investigação, que se 

legitima na possibilidade de produção permanente de novas construções dentro da 

investigação, oriundas da confrontação entre as ideias do pesquisador e os múltiplos 

eventos empíricos coexistentes. No delineamento construtivo-interpretativo “o empírico 

representa o momento em que a teoria se confronta com a realidade, sendo representado 

pela informação que resulta dessa confrontação, e que se desenvolve por diferentes 

vias” (p.30). Deste modo, entende-se que teórico e empírico são inseparáveis, e, este 

último, ao apresentar-se através dos elementos que compõem dada realidade, permite à 

teoria sua extensão e refinamento. 

Delgado e Müller (2005) assinalam que, embora tenham crescido o número de 

pesquisas onde estão inseridas as vozes das crianças e dos adolescentes, ainda 

necessitamos avançar nos debates sobre metodologias destinadas a eles, às suas 

significações e suas ações. Entre as possíveis problemáticas que podem contribuir para 

esse quadro, as autoras apontam a prevalência de uma ciência androcêntrica desde o 

advento da modernidade, que teria silenciado as crianças e os adolescentes como 

sujeitos de pesquisas.  

A estratégia de pesquisa adotada foi o Estudo de Caso, que, conforme Yin 

(2001), configura-se como um modo de investigar um tópico empírico seguindo-se um 

conjunto de procedimentos anteriormente escolhidos, objetivando investigar um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto concreto. Meyer (2001) assevera que, 

diferentemente de outras estratégias de pesquisa, no estudo de caso não há requisitos 

rígidos para orientar a escolha de técnicas. Ainda segundo Meyer (2001), o estudo de 
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caso está aberto ao uso de teorias ou categorias conceituais que orientem a análise dos 

dados e a pesquisa.  

Na presente pesquisa, os instrumentos utilizados junto à estratégia de estudo de 

caso foram a conversação, a complementação de frases e o questionário 

sociodemográfico, que serão explicitados e justificados em tópicos posteriores. 

 

 

5.1 Critérios de inclusão e contato com os participantes  

 

 

Os critérios adotados nesta pesquisa para a escolha dos participantes foram: 

idade entre 12 e 15 anos, que estejam frequentando regularmente a escola e que 

exerçam alguma atividade laboral, com remuneração, por, no mínimo, um ano. Foram 

excluídos jovens inseridos no Programa Jovem Aprendiz, pois o que se buscava era a 

experiência de adolescentes que trabalhavam sem o amparo legal do estado. Em nosso 

entendimento, a situação de jovem aprendiz fornece ao adolescente uma situação mais 

protetiva, sem a presença de eventuais conflitos oriundos da situação ilegal de trabalho 

em que se encontram adolescentes trabalhadores sem vínculo com o programa.  

Compreende-se que o adolescente vivencia a fase de transição entre a infância e 

a vida adulta, sendo esta fase marcada pelas expectativas sociais acerca da futura 

inserção no mercado de trabalho, o que, no caso específico do adolescente trabalhador, 

já está contemplado em sua inserção precoce. 

O contato com os adolescentes foi feito através da rede de relações do 

pesquisador, sendo iniciado com uma abordagem com as famílias para apresentação da 

pesquisa, esclarecimento das intenções do pesquisador com as informações coletadas e 

convite aos adolescentes para participação no estudo. Nos casos afirmativos à 

participação na pesquisa, foi solicitada a autorização, mediante a coleta de assinatura 

dos pais e/ou responsáveis, através de um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice E), assinado também pelo pesquisador. O termo de assentimento (Apêndice 

D) foi disponibilizado ao adolescente, com o esclarecimento do tema e dos princípios 

éticos da pesquisa e a solicitação de sua assinatura. Ressalta-se que os termos de 

consentimento e de assentimento tiveram redação diferenciada, adaptadas às 

peculiaridades de cada um dos grupos. 
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5.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

A compreensão de instrumentos desta pesquisa ancora-se na proposta da 

Epistemologia Qualitativa. Assim, entendemos que a pesquisa é um espaço dialógico, 

de permanente troca de ideias e reflexões entre pesquisador e participantes, que vão 

integrando suas significações dentro de um espaço aberto no qual os participantes 

podem expressar seus desejos, suas necessidades e contradições (Rey, 2005; 2010). Os 

instrumentos, nesta perspectiva, são indutores de informação, construídos com a 

intenção de conseguir a expressão autêntica do participante. Logo, o valor dos 

instrumentos está definido pela qualidade das informações que ele é capaz de gerar, 

informações que serão construídas e interpretadas pelo pesquisador. Nesta pesquisa, 

foram utilizados os instrumentos de complementação de frases, a conversação e o 

questionário sociodemográfico, que serão descritos nas seções a seguir.   

 

 

5.2.1 Conversação 

 

 

A conversação permite a expressão aberta e a implicação do sujeito na pesquisa, 

pois o pesquisador desloca-se da posição central das perguntas integrando de modo 

diferenciado a dinâmica da conversação. Assim, esta “toma diversas formas e que é 

responsável pela produção de um tecido de informação o qual implique, com 

naturalidade e autenticidade os participantes” (Rey, 2005, p. 45). Num processo ativo, a 

conversação implica pesquisador e sujeitos pesquisados numa dinâmica relacional em 

que o pesquisador participa deste processo através dos trechos conversacionais. 

Diferente dos modos tradicionais de entrevistas baseadas na díade pergunta-resposta, a 

conversação caracteriza-se pela possibilidade de intervenção do pesquisador sobre a fala 

do participante no sentido de esclarecer dúvidas, propor hipóteses explicativas sobre 

elementos relatados ou discutir significados gerados pelo pesquisador sobre algum 

aspecto emergente no processo dialógico. 

Neste processo “o outro se envolve em suas reflexões e emoções sobre temas 

que vão aparecendo, e o pesquisador deve acompanhar, com o mesmo interesse, tanto o 
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envolvimento dos participantes como os conteúdos que surgem” (p. 47). A conversação 

permite a emergência da expressão pessoal autêntica da pessoa, como modo de 

expressão do sujeito em sua vida cotidiana. As conversações representam um exemplo 

de comunicação interativa facilitadora da expressão de sentidos subjetivos, sendo que 

este recurso metodológico aproxima o pesquisador do outro em sua condição de sujeito 

concreto, alcançando sua expressão livre e aberta (Rey, 2005). Em sua posição 

diferenciada neste processo “o pesquisador reflete, questiona, posiciona-se, enfim, 

mantém-se totalmente ativo no curso das conversações” (p. 50).  

Para a primeira conversação, foram utilizadas imagens (Anexo F) que 

orientaram os participantes na construção de uma história suscitada a partir da 

visualização destas imagens. As imagens foram apresentadas por meio digital, num 

computador, utilizando o recurso “exibição de slides” que permite que as imagens se 

apresentem sucessivamente. O texto foi utilizado como indutor de temas na conversação 

posterior à sua produção, para que ficasse assegurado um tempo ao pesquisador para ler 

e gerar interpretações preliminares que orientaram a construção das questões indutoras 

para a conversação seguinte.  

 

 

5.2.2 Complementação de frases 

 

  

A complementação de frases é um recurso bastante utilizado nas pesquisas 

orientadas por uma perspectiva construtivo-interpretativa. Esse instrumento de 

autoaplicação é composto por itens que devem ser complementados pelos participantes 

da pesquisa de modo livre. A construção desses itens deve estar orientada pelos 

objetivos da pesquisa e por temas que o pesquisador deseja explorar, permitindo novos 

meios de expressão do participante, através do registro escrito (Rey, 2005). Esse 

instrumento é apresentado aos participantes após a consolidação de um clima dialógico 

no processo da pesquisa e, embora seja um instrumento de expressão escrita, ele pode 

desdobrar-se em uma conversação a partir das interpretações construídas pelo 

pesquisador sobre a complementação dos itens do instrumento, o que pode permitir 

acesso a mais informações sobre o participante (Rey, 2010). Nesta pesquisa adotamos 

essa função para a complementação: ela foi utilizada como indutor escrito e disparador 

de temas para uma das sessões de conversação. Os temas orientadores da 
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complementação de frases (Anexo C) desta pesquisa são adolescência, trabalho e 

escola. 

 

 

5.2.3 Questionário sociodemográfico 

 

 

O questionário sociodemográfico é um instrumento de autoaplicação, elaborado 

com o objetivo de coletar informações acerca do participante que ajudem na 

compreensão do seu contexto socioeconômico (Chaves, 2006). Embora seja um 

instrumento de autoaplicação, entendeu-se que os adolescentes poderiam encontrar 

dificuldades para preencher alguns itens, então, para evitar ou minimizar a 

incompletude dos dados do questionário, foi dado, quando necessário, auxílio do 

pesquisador no esclarecimento de dúvidas e permitido o auxílio dos responsáveis no 

preenchimento dos itens do questionário.  

 

 

5.3 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Nesta seção, serão descritas as etapas de análise dos dados. Tais procedimentos 

estão em acordo com a abordagem qualitativa da pesquisa, a Epistemologia Qualitativa 

orientadora do aporte metodológico do estudo, e a Psicologia Histórico-cultural.  

Ressalta-se que todos os dados provenientes dos três instrumentos de coleta utilizados – 

a conversação, o questionário sociodemográfico e a complementação de frases – foram 

agrupados na elaboração das análises, viabilizando o acesso às informações trazidas 

pelos participantes em diferentes instrumentos. 

A primeira etapa realizada foi a transcrição, que tem por objetivo transpor em 

texto o material em áudio obtido, a partir da gravação dos diálogos com os participantes 

da pesquisa. Conforme Hammersley (2010) toda transcrição envolve uma série de 

decisões que encaminham as formas que esta terá. Essas decisões envolvem, por 

exemplo, os modos de registro de entonação, ritmo, ortografia etc. Tais elementos 

conduzem à afirmação do autor de que toda transcrição é sempre um processo de 

construção dos dados.  
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Os áudios foram integralmente transcritos. Os eventuais trechos de áudio que 

não puderam ser transcritos, por não serem de clara audição, foram grafados como 

“[trecho incompreensível]”, anotando, ao lado, o minuto referente ao trecho. 

Posteriormente iniciou-se o processo de edição da transcrição, assegurando o anonimato 

dos participantes da pesquisa, procedendo a substituição de nomes de pessoas, 

instituições ou quaisquer referências que pudessem identificá-lo, por nomes fictícios 

(Chaves, 2006). 

Na etapa seguinte, após a transcrição das conversações, os dados foram 

organizados. Foram realizadas leituras sucessivas das informações para visualização de 

temas emergentes no discurso do participante. Esses temas foram selecionados pelo 

pesquisador em consonância com os objetivos específicos da pesquisa. A partir do 

ordenamento e agrupamento das unidades de registro por semelhança de significados, 

foram construídas categorias que auxiliaram na construção dos indicadores. Ressalta-se 

que tais categorias não estão em completo acordo com os modelos padronizados de 

categorização explicitados na literatura sobre metodologia. As categorias, nesta 

pesquisa, serviram especialmente como organizadoras do discurso do participante, a 

partir do agrupamento de conteúdos por semelhança de significados, com vistas a 

posterior construção dos indicadores, e não como etapa de uma análise categorial, tal 

como proposta por Bardin (1988). Com essa organização inicial, foi possível construir 

os trechos de informação que foram analisados. 

Os trechos de informação são unidades interpretativas construídas através da 

transcrição do diálogo entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Os trechos de 

informação foram utilizados como indicadores; “considerado um elemento vivo, o 

indicador vai sendo construído a partir de informações indiretas e implícitas, advindas 

do estudado” e, desta forma, “vai-se integrando a outros indicadores por meio de 

processos de construção teórica do pesquisador, adquirindo sentido dentro de um 

processo de interpretação” (Tamioso, 2005, p. 41).  

O indicador, portanto, se constitui como significados construídos pelo 

pesquisador às informações analisadas (REY, 2010). A construção das informações, 

expressas em trechos de informação, é um processo contínuo e aberto, onde os 

indicadores são “o melhor tipo de unidade usada na pesquisa de natureza construtivo-

interpretativa” (Tamioso, 2005, p. 42).  
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5.3.1 Plano de análise 

 

 

Nesta etapa foram relacionados os dados, a literatura científica produzida sobre 

o tema e o aporte teórico do campo da Psicologia que nortearam as interpretações dos 

relatos dos participantes. Deslauriers e Kérisit (2008) afirmam que esta etapa consiste 

em atribuir sentido aos dados coletados, demonstrando como eles respondem ao 

problema de pesquisa progressivamente formulado pelo pesquisador. 

Dentro da perspectiva construtivo-interpretativa, ancorada na Epistemologia 

Qualitativa que fundamenta este estudo, foram adotados os procedimentos para análise 

descritos a seguir: 

a) a leitura exaustiva do texto transcrito, com o agrupamento de trechos de 

informação em categorias a partir do critério de semelhança de significado entre esses 

trechos. 

b) a construção dos indicadores, considerando os construtos teóricos utilizados 

na pesquisa e os objetivos específicos. 

c) a construção de interrelações dos indicadores com a literatura sobre o tema e a 

fundamentação teórica do estudo. 

d) proposição de conclusões gerais sobre o caso singular, considerando seus 

limites de generalização. 

 

 

5.4 Considerações éticas 

 

 

Para essa pesquisa foi adotado o uso de um termo de consentimento livre e 

esclarecido, entregue aos responsáveis/cuidadores dos adolescentes participantes para 

que os mesmos conhecessem a natureza da pesquisa e pudessem, assim, concordar ou 

não com a participação do adolescente sob sua guarda. Neste termo, constam as 

intenções da pesquisa, os possíveis usos dos seus resultados, a garantia aos participantes 

de completo anonimato deles e/ou de pessoas e instituições por eles mencionados e o 

direito resguardado de desistir da pesquisa a qualquer momento, sem implicações 

onerosas de qualquer natureza a eles.  
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Para os adolescentes, foi entregue um termo de assentimento, especificando 

também os objetivos e as intenções da pesquisa, os possíveis usos dos seus resultados, a 

garantia aos participantes de completo anonimato deles e/ou de pessoas e instituições 

por eles mencionados e o direito resguardado de desistir da pesquisa a qualquer 

momento, sem implicações onerosas de qualquer natureza a eles.  

Esta pesquisa foi submetida à apreciação ética através do cadastramento no sítio 

da Plataforma Brasil, responsável pela indicação de avaliação dos projetos de pesquisa, 

ficando a emissão do parecer sob responsabilidade do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Psicologia (IPS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Neste tópico estão incluídos a caracterização dos participantes, o processo de 

contato com eles e a descrição do momento de coleta de dados. Por fim, serão 

apresentados os resultados e discussão dos dados em subseções, versando sobre temas 

específicos, com o imbricamento dos quatro casos deste estudo. 

O item dos resultados e discussão dos dados, está assim organizado:1. o 

processo de inserção dos adolescentes no mundo do trabalho e a sua rotina de trabalho e 

de estudante, em acordo com o primeiro objetivo específico desta pesquisa; 2. as 

estratégias utilizadas pelos adolescentes na dupla experiência de trabalhador juvenil e 

estudante para conciliar as demandas de ambos os espaços, e as mútuas interferências de 

um espaço sobre o outro; 3. as produções de sentido dos participantes sobre o trabalho e 

sobre a escola e as interrelações entre tais espaços; e, por fim, 4. como tais sentidos se 

relacionam com significados sociais que configuram a subjetividade social acerca do 

trabalho infantil, de acordo com a literatura consultada acerca do tema.  

Os temas das subseções foram construídos com base nos objetivos específicos. 

A escolha justifica-se pela intenção do pesquisador em mostrar como esses objetivos 

específicos foram respondidos na análise e discussão dos resultados. 

 

 

6.1 Os participantes 

 

 

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos dados sociodemográficos dos 

participantes
3
, de acordo com o preenchimento do questionário sociodemográfico, 

instrumento de autoaplicação utilizado nesta pesquisa para caracterização dos 

participantes. 

 

 

 

                                                           
3
 Os nomes reais dos participantes foram substituídos por nomes fictícios.  
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Figura 2. Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 

 

ROBERTO 

Roberto tinha 14 anos (no momento da 

coleta), sexo masculino, de cor 

autodeclarada parda, fazendo o nono ano 

do ensino fundamental. No momento da 

coleta, ele exercia duas atividades de 

trabalho, em uma pousada e em um 

mercado. Reside com sua avó, tios, 

primos e irmãos, totalizando oito pessoas, 

numa casa própria no centro de uma 

cidade do interior de estado da Bahia. 

Ingressou na escola aos 6 anos, estudando 

sempre em escola pública. Começou a 

trabalhar aos 13 anos em um mercado 

próximo a sua casa, empacotando compras 

e ajudando a repor produtos nas 

prateleiras, atividade que ele exerce ainda 

hoje. Posteriormente, Roberto recebeu o 

convite para trabalhar numa pousada aos 

finais de semana, servindo alimentação e 

cuidando da compra e controle dos 

materiais utilizados neste espaço. 

 

GABRIELA 

Gabriela tinha 15 anos (no momento da 

coleta), sexo feminino, de cor 

autodeclarada morena, fazendo o primeiro 

ano do ensino médio. No momento da 

coleta ela exercia duas atividades de 

trabalho, em um bar de propriedade de sua 

família, e na roça localizada também na 

residência da família. Reside com pais e 

irmãos, totalizando 9 pessoas, em uma 

casa própria, na zona rural de um 

município no interior do estado da Bahia. 

Ingressou na escola aos 4 anos de idade, 

estudando sempre em escola pública. 

Começou a trabalhar aos 10 anos no bar 

de sua família, servindo as pessoas e 

repondo mercadorias no refrigerador e nas 

prateleiras.  

LAURA 

Laura tinha 13 anos (no momento da 

coleta), sexo feminino, de cor 

autodeclarada morena, fazendo a sétima 

série do ensino fundamental. No momento 

da coleta ela exercia duas atividades de 

trabalho, em um bar de propriedade de sua 

PEDRO 

Pedro tinha 15 anos (no momento da 

coleta), sexo masculino, de cor 

autodeclarada morena, fazendo a oitava 

série do ensino fundamental. No momento 

da coleta ele exercia atividades de 

trabalho em um mercado de pequeno 
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família, e na roça localizada também na 

residência da família. Reside com pais e 

irmãos, totalizando 9 pessoas, em uma 

casa própria na zona rural de um 

município no interior do estado da Bahia. 

Ingressou na escola aos 4 anos de idade, 

estudando sempre em escola pública. 

Começou a trabalhar aos 11 anos na roça 

de propriedade de sua família, bem como 

em outras roças da vizinhança.  

porte, fazendo entregas de mercadorias em 

domicílio. Reside com a avó, totalizando 2 

pessoas, em uma casa alugada no centro 

de uma cidade no interior do estado da 

Bahia. Ingressou na escola aos 4 anos, 

estudando sempre em escola pública. 

Começou a trabalhar aos 14 anos em um 

mercadinho e em um time de futebol para 

jovens.  

 

 

 

6.2 Contato com os participantes  

  

 

Os adolescentes foram contatados a partir da rede de relações do pesquisador, 

sendo indicados por pessoas que conheciam os adolescentes ou familiares destes. A 

diversidade de contextos de trabalho e moradia dos participantes implicou em modos 

diferenciados de contato com estes, tanto na apresentação e convite para a pesquisa 

quanto no processo de coleta de dados propriamente. Assim considero importantes essas 

subseções que intentam mostrar como se deu o contato e o processo de coleta com cada 

um dos participantes em suas particularidades contextuais.  

Roberto foi o primeiro participante contatado para esta pesquisa, sendo indicado 

por um familiar da dona da pousada onde ele trabalhava. Ele pareceu bastante receptivo 

à ideia da participação na pesquisa, ressalvando, contudo, que não participaria se 

eventualmente houvesse prejuízos para sua avó ou seus empregadores, pois ele sabia 

que sua situação de trabalho poderia ser vista como ilegal. Essa preocupação foi 

continuamente reportada pelo participante mesmo nos momentos finais do processo de 

coleta, questionando o pesquisador sobre o que seria feito com os dados e se ele poderia 

perder o trabalho caso eu mostrasse a entrevista na universidade. Roberto foi o único 

participante que teve disponibilidade para dois momentos de entrevista. Por sua 

preferência, as entrevistas aconteceram na pousada, um dos seus locais de trabalho.  
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Gabriela e Laura são irmãs e residem na mesma casa na zona rural de uma 

cidade do interior do estado da Bahia. Pela distância do logradouro seus pais permitiram 

a participação apenas se as entrevistas ocorressem na sua residência. Os acordos para 

participação foram firmados com o pai das meninas, que se apresentou ao pesquisador 

como principal cuidador delas. Houve questionamentos sobre o uso da pesquisa e se 

haveria alguma remuneração para a participação das meninas.  

A falta de remuneração pela participação não foi um impeditivo para a anuência 

dele sobre a participação das filhas. Houve também questionamentos sobre possíveis 

implicações da apresentação dos dados na universidade, como alguma punição ou 

advertência pelo fato das adolescentes trabalharem, ao que o pesquisador respondeu que 

não era intenção da pesquisa denunciar situações de trabalho de crianças ou 

adolescentes. A entrevista ocorreu inicialmente no bar da família, localizado no terreno 

onde residem, mas teve de ser interrompida e reiniciada nos fundos da casa, pois o 

estabelecimento foi aberto para a chegada de clientes.  

Diferentemente de Roberto, as meninas tiverem disponibilidade para apenas um 

momento de entrevista, indicando que, naquele período, elas estavam em colheita na 

roça e o movimento de clientes no bar estava maior que o habitual. A primeira 

entrevista aconteceu com Laura e, após alguns minutos, Gabriela foi entrevistada no 

mesmo local. Ressalta-se ainda que o pai das meninas, em diversos momentos, 

aproximou-se do local onde ocorriam as entrevistas, o que pareceu, ao pesquisador, um 

interesse pelo que estava sendo conversado com as participantes.  

 Pedro foi o último participante a ser contatado. Entre os participantes, era o que 

cumpria maior carga horária de trabalho, o que resultou em uma maior disponibilidade 

de tempo para entrevistas. Assim como as adolescentes anteriormente referidas, Pedro 

teve disponibilidade para somente um momento de coleta de informações. Sua avó e 

principal cuidadora inicialmente não permitiu a participação de Pedro na pesquisa, pois 

considerava estranho o interesse do pesquisador pelo relato do seu neto, alegando que 

desconfiava que os dados pudessem ser usados para prejudicar o dono do mercado onde 

Pedro trabalhava.  

Após um novo diálogo para apresentação da pesquisa, a avó consentiu a 

participação de Pedro desde que a entrevista não demorasse, pois ele poderia ser 

prejudicado no trabalho, exigindo que a entrevista ocorresse próximo ao local de 

trabalho para que o retorno de Pedro pudesse ser imediato. Feito esses acordos, a 
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entrevista aconteceu em uma casa vizinha ao mercado onde Pedro trabalhava, sem a 

presença de sua avó.  

 O momento de contato com os participantes já nos revela alguns elementos 

importantes sobre como a temática é encarada pelos pais, responsáveis, empregadores e 

pelos próprios adolescentes, revelando contradições já apontadas em trabalhos sobre o 

tema (Campos & Alverga, 2001; Lordelo, 2011). Essas contradições apontam para o 

reconhecimento desses atores da situação de ilegalidade do trabalho precoce, ao mesmo 

tempo em que eles afirmam a necessidade de trabalhar por motivos de subsistência ou 

mesmo de formação de caráter (Mantovani, 2012; Marchi, 2013). As ressalvas feitas por 

esses atores, desde o momento de contato para convite à participação na pesquisa, 

revelam que a situação de proibição e ilegalidade do trabalho precoce é reconhecida e se 

constitui uma preocupação presente em suas vidas. Tal constatação será mais 

detidamente discutida em seções posteriores.  

 

 

6.3 Processo de coleta de informações 

 

 

A coleta de dados envolveu o uso de diferentes instrumentos e procedimentos, 

sendo utilizado um roteiro de conversação, um questionário sociodemográfico, uma 

lista de complementação de frases e imagens como indutoras para produção de texto 

utilizada na sessão de conversação. A seguir será descrito sucintamente o processo de 

coleta de dados. 

Roberto, como anteriormente dito, foi o único participante com o qual foi 

possível haver duas sessões de conversação em dias diferentes. A duas sessões de 

conversação aconteceram em uma pousada em uma cidade do interior do estado da 

Bahia, por preferência de Roberto, e com o acordo do pesquisador. A primeira sessão de 

conversação foi orientada pelo roteiro de conversação e pela produção do texto com 

imagens. Após a produção do texto, foi informado ao participante que esse texto seria 

usado no segundo momento, com perguntas que seriam elaboradas pelo pesquisador, a 

partir de trechos do texto produzido. Esse texto foi utilizado como disparador de temas 

na segunda conversação, para aprofundar questões que emergiram no próprio texto e na 

primeira conversação. Na segunda sessão de conversação, foi utilizada a lista de 
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complementação de frases, bem como questões construídas pelo pesquisador sobre 

trechos do texto produzidos com imagens na primeira conversação.  

Laura, Gabriela e Pedro foram entrevistados em um único dia dividido em dois 

momentos, um primeiro orientado pelo roteiro de conversação e pelo texto produzido 

com as imagens, e um segundo momento orientado pela discussão de elementos desse 

texto e pela abordagem dos complementos dados pelos participantes aos itens da lista de 

complementação de frases. Os participantes assinaram o termo de assentimento e foram 

informados que a entrevistas seriam gravadas. Os responsáveis assinaram o termo de 

consentimento antes das entrevistas ocorrerem.   

O roteiro utilizado na conversação era constituído por temas selecionados em 

acordo com o objetivo geral e os objetivos específicos. Esses temas foram: a inserção no 

trabalho, a rotina de trabalho, a rotina escolar, a experiência simultânea de trabalhador e 

estudante, as conciliações entre demandas de trabalho e escola, os sentidos acerca do 

trabalho e da escola, sentimentos vivenciados no trabalho e na escola, discursos sobre o 

trabalho presentes na escola e na família (temário da conversação no Anexo A). 

As conversações foram iniciadas com a produção do texto a partir das imagens. 

O uso de recursos visuais é sugerido por Rey (2005) como um modo diferenciado de 

indutores de informação, podendo ser usado de modo complementar a um processo 

conversacional. O pesquisador selecionou cinco imagens indexadas em sites na internet 

(Anexo E) para uso como indutores não verbais, considerando que, ao visualizar 

imagens de adolescentes em situação de trabalho ou estudo, o participante poderia 

acessar conteúdos pessoais sobre o tema, estimulado pelas imagens que representam 

aspectos presentes em seu cotidiano de trabalhador precoce e estudante. Utilizando o 

recurso do computador “exibir como apresentação de slides”, as imagens eram 

apresentadas sucessiva e repetidamente. Então, foi solicitado aos participantes que 

construíssem um texto livre a partir das imagens e de seus conhecimentos sobre trabalho 

de adolescentes e crianças. 

No segundo momento da conversação, foram utilizadas questões construídas 

pelo pesquisador orientadas pelo texto produzido a partir das imagens, recurso utilizado 

na primeira conversação. Utilizou-se também o instrumento de complementação de 

frases (Anexo C) no momento da conversação, como disparador de temas. Os dados 

oriundos deste instrumento serão também tratados nos resultados e discussão dos dados. 
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6.4 Resultados e discussão dos casos  

 

 

 A discussão será organizada primeiramente apresentando os dados de cada 

participante referentes ao tema da subseção discutida. Ao final, será feita a articulação 

das interpretações inferidas sobre o relato de cada um dos participantes, visando a 

imbricação dos dados. Intento assim evitar um efeito “zigue-zague” ao abordar as 

experiências de cada participante, garantindo a possibilidade de visualização das 

singularidades de cada uma das experiências relatadas, ao mesmo tempo em que aponto 

os compartilhamentos destas experiências ao final de cada tópico.  

 

 

6.4.1 A inserção no trabalho 

 

 

 A inserção no mundo do trabalho e os motivos desta inserção são bastante 

semelhantes entre os participantes da pesquisa. Aspectos relacionados a pobreza, 

sustento financeiro ou auxílio em atividades realizadas pela família perpassaram todos 

os quatro casos aqui relatados. Esses compartilhamentos nos aponta a natureza histórica 

e cultural do fenômeno, e, ao abordar cada trajetória específica, é possível acessar como 

essas experiências socialmente compartilhadas configuram-se em subjetividades 

individuais e singulares (Rey, 2003).  

Roberto iniciou-se no mundo do trabalho aos 13 anos, trabalhando num mercado 

pequeno nas imediações de sua casa. O convite para trabalhar veio do proprietário do 

mercado que é amigo da avó de Roberto. Sobre essa inserção o participante relata: “Ele 

me chamou porque, né, eu sempre tava ali, minha avó é amiga dele, e eu sempre tava 

ali ajudando, aí ele me viu e me chamou pra trabalhar com ele”. Nota-se que Roberto 

exercia outras atividades informais nas proximidades do mercado e, por isso, o 

proprietário considerou a possibilidade de ele trabalhar no estabelecimento, em acordo 

com sua avó.  

Quando questionado pelo pesquisador o motivo de ter aceitado o convite, 

Roberto explicou que fazia parte dos seus planos para o futuro. Este plano seria estudar 

numa faculdade e realizar seu sonho de ser veterinário. Roberto explica, ainda, porque 

aceitou o trabalho: “para ajudar minha avó. Lá em casa moram oito pessoas, cada um 
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ajuda como pode, ajudar nas contas, ajudar a pagar uma coisa ou outra, comprar leite, 

pão, essas coisas”. 

No texto produzido a partir das imagens, Roberto também evidencia seu desejo 

de trabalhar para realizar seu sonho de estudar, o que corrobora as interpretações 

anteriores. No texto, ele escreveu que trabalha “porque a casa é grande e tenho uma 

poupança para ajudar na faculdade, nunca que vou deixar o meu sonho para traz”. 

Neste trecho, é interessante notar como as duas motivações principais, explicitadas por 

Roberto para aceitar o convite de trabalhar, aparecem na mesma sentença: no primeiro 

trecho da sentença ele associa a necessidade do trabalho à “casa grande” (casa com 

muitos moradores, sendo oito pessoas no total) e, na segunda etapa da sentença, a 

associação é feita com o seu sonho de cursar uma faculdade. 

Sobre a inserção familiar no trabalho, Roberto narrou: 

 “Meus tios também começaram a trabalhar cedo, meu tio quando era mais 

novo ele trabalhava em jardinagem, ele limpava jardim, aí depois ele fez um 

curso de eletricista profissional” [...] “eles trabalhavam e estudavam, né. Pra 

ajudar em casa também, e hoje é”.  

 

Assim como os tios de Roberto, sua avó também trabalhou na infância e na 

adolescência, mas sob condições mais degradantes que as encontradas por Roberto e 

seus tios, como afirma o participante no seguinte trecho:  

“na época que minha avó trabalhava tinha um... como é que se diz... uma casa 

de farinha, ela ajudava os pais lá na casa de farinha, aí levava o dinheiro pra 

ajudar os irmãos... mas só que lá era mais bruto, era o dia inteiro, ela nem tinha 

tempo de estudar, é... raspava mandioca, cessava farinha... aí esse tempo todo 

que ela ficava lá ela não tinha como estudar, ela estudou pouco”.  

 

Após seu trabalho inicial no mercado, Roberto inseriu-se em outro ambiente de 

trabalho: uma pousada. Quando perguntado sobre sua rotina de trabalho Roberto 

forneceu diferentes informações, o que leva a crer que sua rotina de trabalho tem uma 

estabilidade relativa quanto aos turnos e dias. Em alguns momentos, afirmou trabalhar 

apenas nas sextas e sábados à noite na pousada, e no domingo de manhã no mercado; 

em outros momentos da conversação, apareceram novos dias e turnos de trabalho.  

Roberto disse que, no mercado, “ajudava ele [proprietário do mercado] no 

caixa, empacotando as compras, aí depois eu comecei ajudar arrumando a 
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mercadoria”, explicando as tarefas desempenhadas no mercado. Referindo-se á 

pousada, disse: “ajudo aqui, na pousada... ajudo ela [proprietária da pousada] na 

comida, arrumar a frente e ajudar ela a vender os caldos”, explicando as tarefas que 

exerce na pousada. 

 De modo similar à experiência de Roberto, a inserção de Pedro também se deu 

em um mercado e pela mediação de um familiar. No trecho a seguir, Pedro descreve 

como aconteceu o contato com o proprietário do mercado: 

“ele me chamou porque o menino que trabalha com ele tinha viajado pra uma 

cidade, ai não falou com ele, aí ele pegou passou de manhã sozinho. Quando foi 

de tarde, minha avó compra aí, aí minha avó veio comprar um negócio ele 

mandou dar um recado por minha avó pra me chamar, aí eu vim, ai acertou 

tudo direito”. 

 

No momento da coleta, Pedro ainda trabalhava no mesmo estabelecimento 

comercial. Afirmou ter uma boa relação com o patrão, o que lhe garantia estabilidade no 

trabalho e maior possibilidade de negociação de rotina com o dono do comércio. Entre 

os motivos apontados por Pedro para aceitar o convite para trabalhar está o fato de ter 

tempo disponível, “eu estudava, fazia sétima série, aí eu estudava de manhã e de tarde, 

e de tarde não fazia nada, ficava em casa, e de noite eu estudava”.  

Essa disponibilidade de tempo foi novamente acentuada em outro trecho da 

conversação, “ficava a tarde toda em casa sem fazer nada é chato e só de manhã 

estudar e de noite fazer as atividades, aí eu saia tarde do trabalho aí eu achei isso aí”. 

O motivo que emerge como mais preponderante, no entanto, é a ideia de trabalhar para 

livrar-se de práticas socialmente desprestigiadas, como envolvimento com práticas 

delituosas, “eu decidi trabalhar porque antes trabalhando do que está na rua 

vagabundando e indo pro caminho ruim, aí eu decidi trabalhar”. 

A rotina de trabalho de Pedro parece resguardar uma estabilidade maior que a 

rotina de Roberto. Essa estabilidade refere-se tanto às tarefas realizadas no mercado 

quanto à carga horária de trabalho, que, segundo relato do participante, é mais fixa e 

rigidamente seguida pelo patrão e pelos funcionários, especialmente os funcionários 

adolescentes. Sobre este fato Pedro relatou: “começo sete e meia, arrumo as 

mercadorias, são pouca mercadoria, mas arrumo a mercadoria, se tiver alguma coisa 

pra entrega na casa de alguém, alguma pessoa eu vou e entrego e largo, seis e meia pra 

sete horas eu largo”. 
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A participante Gabriela foi a que mais precocemente se inseriu no trabalho, em 

relação aos adolescentes desta pesquisa. Sua inserção é relatada no trecho a seguir: 

“Com 10 anos, que meu pai tem um trabalho assim, eu era assim, aí ele 

trabalha na roça e ele precisa da ajuda da gente, então eu comecei a ajudar ele, 

eu e meus irmãos. E tudo que a gente faz é pra gente mesmo [...] Ajudava minha 

mãe em casa. É... ajudava a lavar prato, arrumar a casa, só não mexia na 

cozinha”. 

 

O auxílio dado ao pai junto com outros irmãos soma-se às atividades domésticas 

exercidas em casa por Gabriela. A presença de meninas nas atividades domésticas é 

comumente apontada na literatura (Ramalho e Mesquita, 2013; Rocha, 2011), e a este 

fenômeno atribuem-se causações que perpassam as desigualdades de gênero, além da 

condição de pobreza da maioria das adolescentes trabalhadoras domésticas.  

Algumas das motivações relatadas por Gabriela para trabalhar podem ser 

visualizados no trecho da conversação a seguir: 

Pesquisador: É, então, mas o motivo foi pra ajudar seu pai? 

Gabriela: é porque sozinho não dá pra dar conta do trabalho todo [...] é, meu 

pai trabalhando sozinho e a gente necessitava e ele não dava conta de tudo e a 

gente precisava ajudar. 

Pesquisador: Aí vendo seu pai trabalhar e vendo que ele precisava de ajuda... 

Gabriela: é melhor ajudar do que depois não ajudar [...] ele me ensinou assim, 

como é?! A se trabalhar na roça, eu só trabalho na roça por ajudar ele, mas a 

gente estuda. 

  

A questão de subsistência e privações impostas pela pobreza apareceu em 

diferentes trechos de fala, dispersos durante a conversação. Em dado momento Gabriela, 

por exemplo, relatou utilizar o dinheiro conseguido com o trabalho na roça para 

comprar roupas: “às vezes quando eu necessito de uma roupa, qualquer coisa, eu 

pego..”, embora ressalte, em dado trecho: “mas é mais pra comprar alimento mesmo”.  

A rotina de trabalho de Gabriela envolve duas atividades específicas, o trabalho 

na roça, que é sazonal, dependente de períodos de plantio e colheita, e o auxílio em um 

bar que o pai mantém na propriedade da família. A rotina no bar, embora mais 

frequente, é também menos regularmente organizada, pois Gabriela relatou estar no bar 

“só dia de semana... só quando meu pai sai assim dias de semana que eu fico lá”. 
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Conforme a participante, a atividade na roça seria “limpar mato essas coisas... é limpar 

a roça porque assim tem de carregar broca, carregar pau, esses negócio assim não tem 

como carregar, então é só limpar mesmo”. No bar ela tem por atividade atender 

clientes, despachar bebidas, o que, segundo a participante, faz sempre sob supervisão de 

um adulto, “eu só faço só como é a pessoa chegar e a pessoa pedir, essas coisas, 

porque é muitas porque crianças não podem mexer com essas coisas, então”.  

O compartilhamento familiar de Gabriela e Laura faz com que a inserção desta 

última se dê de modo semelhante ao da primeira. Laura adentrou no trabalho aos 11 

anos, exercendo atividades na roça junto com os irmãos. Diferentemente de sua irmã 

Gabriela, ela não participava das tarefas domésticas, estando apenas incumbida do 

auxílio no bar da família e nos períodos de colheita e plantio na roça. Laura resumiu as 

atividades de trabalho do seguinte modo, “no bar eu fico lá, despacho as pessoas, eu 

arrumo a mesa, lavo as mesas... na roça, eu planto amendoim, colho amendoim, planto 

as bichinhas e as mandioca”. Em relação ao tempo dedicado ao trabalho, a participante 

ressaltou que “a gente trabalha, começa a trabalhar, por exemplo, 8h, aí a gente para 

10h, aí vai almoçar né?! Aí a gente trabalha só amanhã agora”, o que indica uma 

rotina diária menos intensa, em termos de horas dedicadas ao trabalho, que as de 

Roberto e Pedro, que exercem atividades em estabelecimentos comerciais.   

Quanto aos motivos para começar a trabalhar, Laura afirmou que “queria ajudar 

meu pai... porque aí tudo meus irmão tudo ajuda, os mais velhos, só não uma mais 

nova, aí eu falei ‘também vou ajudar’”. Laura não indicou participar diretamente na 

manutenção financeira da família, como o faz sua irmã Gabriela, no entanto, os recursos 

gerados com seu trabalho são utilizados por ela para ter acesso a bens de consumo, o 

que nos permite inferir que a inserção no trabalho também foi motivada por questões 

econômicas, conforme o seguinte trecho:  

“eu guardo pra quando começar meu colégio eu compro que eu ainda... porque 

ai meu pai fica no bar, aí vai comprar cerveja pro bar, se meu pai não tiver pra 

comprar minha roupa, meu sapato, meu caderno, eu compro com meu dinheiro 

[...] é assim, por exemplo, eu trabalho mais meu pai, eu tiro 50, meu pai tira 700 

por aí, eu fico com o meu”. 

 

Aqui se evidenciam as limitações materiais provocadas pela condição de 

pobreza como um fator importante para a inserção precoce de adolescentes no trabalho, 

que corrobora outros achados na literatura que correlacionam a pobreza com inserção 
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precoce no mundo laboral (Carvalho, 2008; Castro, 2008; Gotto, 2011; Lima e Almeida, 

2010; Carvalho, Marinho e Loria, 2012; Aquino, Fernandes, Pazello e Scorzafave, 2010 

e Campos e Alverga, 2001). 

Seria um reducionismo se afirmássemos que a pobreza é a única condição para a 

inserção de crianças e adolescentes no trabalho, mas, sem dúvidas, esse fator aparece 

como o mais preponderante. As limitações de condições materiais impingidas pela 

pobreza são responsáveis pela inserção de um contingente de crianças e adolescentes 

pobres na atividade laboral (OIT, 2013), e esse fenômeno não é novo. 

Marx (2013), em sua obra magna “O Capital” (publicada originalmente em 

1867), já denunciava esse processo, evidenciando como a produção industrial explorava 

toda a família dos proletariados, incluindo as crianças e adolescentes componentes 

dessas famílias. Se fizermos uma comparação entre os quadros de trabalho infanto-

juvenil denunciados por Marx (2013) e as condições atuais (OIT, 2013), podemos 

constatar que houve uma redução significativa deste fenômeno no mundo, 

especialmente em países em desenvolvimento.  

Houve também uma redução na degradação provocada pela exploração do 

trabalho, mesmo que ainda seja este um fenômeno presente, especialmente em países 

pobres, mas sem a mesma proporção do período coberto pela análise marxiana. No 

entanto, se considerarmos que a pobreza ainda se constitui o fator mais significativo 

para a ocorrência de trabalho infanto-juvenil, não é incorreto afirmar que o quadro não 

mudou, quando consideramos a origem das crianças e adolescentes trabalhadores. 

No caso de Roberto, mesmo a outra motivação trazida para aceitar o convite de 

trabalho parece também mediada pelas dificuldades materiais da pobreza. Ao considerar 

que precisa trabalhar neste momento da vida para realizar seu sonho de estudar 

medicina veterinária no futuro, podemos inferir que Roberto reconhece sua condição 

atual como possível limitadora para a consecução deste sonho, o que o impele a 

trabalhar desde a adolescência para garantir as condições para esse acesso futuro ao 

ensino superior. Outras motivações, de ordem mais simbólico-emocional, também 

emergiram no discurso do participante, entretanto, estas serão analisadas no tópico 

sobre sentidos do trabalho para garantir a sequencialidade e organização dos temas. 

O participante Pedro também relatou trabalhar no presente como modo de acesso 

ao ensino superior no futuro, como constatamos no trecho da conversação a seguir:  

Pedro: eu quero trabalhar de polícia federal! 
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Pesquisador: E com você acha que trabalhar e estudar hoje vão te ajudar no 

futuro em relação a esse sonho? 

Pedro Pode ajudar, porque eu já penso em guardar esse dinheiro (gerado pelo 

trabalho) pra minha faculdade... é um caminho já, fazer uma faculdade! 

 

Semelhante à situação vivenciada por Roberto, Pedro também reconhece que 

suas condições financeiras atuais poderiam ser limitadoras de uma entrada futura na 

faculdade, sonho que ele alimenta como possibilidade de ascender socialmente. 

Podemos inferir que, para esses adolescentes, é reconhecida a crença de que indivíduos 

pobres que enfrentam limitações financeiras e, consequentemente, de subsistência 

devem trabalhar precocemente para garantir melhorias futuras, constatação também 

apontada nos trabalhos de Rocha (2011) e Campos e Alverga (2001). 

As motivações apontadas por Laura e Gabriela para trabalharem assemelham-se 

às relatadas nas análises anteriormente discutidas. O modo como se organiza o trabalho 

na agricultura familiar, espaço onde as garotas exercem suas atividades, parece implicar 

outras motivações para a decisão delas de trabalhar. Como acentuado por ambas, o fato 

de presenciarem, cotidianamente, os irmãos e os pais trabalharem na roça influenciou 

fortemente a decisão delas. Essa decisão pode estar então mediada não somente pelas 

condições de pobreza, mas também pela valorização do trabalho coletivo no campo, por 

um sentido de compartilhamento e divisão de tarefas entre membros de uma mesma 

família nas atividades de agricultura.  

Em estudo realizado no município de Agudo, no estado do Rio Grande do Sul, 

Marin, Scheneider, Vendruscolo e Silva (2013) analisaram impactos do decreto 

6.418/2008 sobre a presença de trabalhadores precoces no cultivo de fumo nesta região. 

Conclusões alcançadas pelos autores apontam divergências entre a compreensão de 

familiares e legisladores em relação à participação de crianças e adolescentes na 

agricultura familiar. Enquanto a legislação compreende o trabalho na agricultura como 

danoso ao pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, os pais encaram o 

trabalho de seus filhos como uma “ajuda”, uma forma de socialização e formação de 

herdeiros das terras cultivadas. Além dos elementos apontados por estes autores, a 

solidariedade experimentada pelos adolescentes para com a família também aparece 

como motivador importante (Invernizzi e Tomé, 2007).  

No caso das irmãs Laura e Gabriela, esta solidariedade e a compreensão de 

“ajuda” apontada nos estudos supracitados parece bastante presente, vistas 
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especialmente ao atentarmos às falas das participantes que explicitam os motivos de 

terem trabalhado para auxiliar o pai e os irmãos quando os viam trabalhando na roça. 

Essa solidariedade é permeada por sentimentos positivos em relação ao trabalho 

coletivamente realizado pela família, e será mais detidamente discutido no tópico sobre 

sentidos do trabalho.   

Ainda que não tenha emergido como fator relatado pelos participantes para sua 

opção pela inserção no trabalho, a literatura tem mostrado que a intergeracionalidade do 

trabalho infanto-juvenil é bastante significativa para a inserção de membros de uma 

mesma família. Essa intergeracionalidade implica que famílias cujos membros de uma 

dada geração tenham trabalhado na infância têm maior possibilidade de membros de 

gerações posteriores também se tornarem trabalhadores precoces (OIT, 2013; Gotto, 

2011 e Cavalieri, 2002).  

Essa constatação está presente especialmente no caso de Roberto. Se pensarmos 

que a avó de Roberto consentiu com a sua inserção no trabalho em um supermercado, 

que os seus tios também trabalharam precocemente, bem como a própria avó, podemos 

inferir que algum nível de valorização positiva é atribuído por ela ao trabalho infanto-

juvenil. Não somente as circunstâncias socioeconômicas se presentificam na 

intergeracionalidade do trabalho, mas também aspectos subjetivos presentes nas 

tomadas de decisões sobre o trabalho, como as significações positivas sobre o papel 

formador do trabalho. 

No relato de Pedro, não foi possível inferir se seus familiares foram 

trabalhadores precoces, embora houvesse uma valorização por parte de sua avó sobre o 

seu trabalho, mas isso não assegura que ela tenha sido também uma trabalhadora na 

infância e adolescência. Deste modo não é possível afirmar, baseando-se nos dados, ter 

havido intergeracionalidade na inserção precoce no caso Pedro. 

Na agricultura familiar, parece ser bastante presente o fenômeno da 

intergeracionalidade. Este fato está presente especialmente na fala dos pais e 

proprietários de terra, grande parte deles tendo sido também trabalhadores precoces 

(Marin, Scheneider, Vendruscolo e Silva, 2013), como foram os pais de Gabriela e 

Laura. Quando questionada sobre como a família reagiu à sua decisão por trabalhar, 

Gabriela respondeu que “eles acharam bom... eles precisavam, né?!”. A participante 

Laura considera que sua família também valoriza seu trabalho, pois ele tem a intenção 

de contribuição para a atividade exercida por toda a família na roça.  
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Como anteriormente dito, a pobreza é um motivo significativo da inserção 

precoce, mas não o único. Lima e Almeida (2010) apontam alguns fatores importantes, 

como as construções culturais e ideologias sobre o trabalho infanto-juvenil, presentes na 

sociedade brasileira. Esses elementos, às vezes atuando conjuntamente com a pobreza – 

já que nenhuma problemática é unicausal, mas sempre plurideterminada – também se 

presentificam em alguns contextos onde há inserção precoce no trabalho. Em algumas 

regiões do país, é comum a participação das crianças e adolescentes na atividade de 

trabalho de suas famílias, a exemplo das regiões fumageiras do sul do Brasil (Marin, 

Scheneider, Vendruscolo e Silva, 2013).  

A questão da ideologia socialmente disseminada sobre o trabalho infantil 

(Campos e Alverga, 2001; Feitosa e Dimenstein, 2004) ajuda-nos a elucidar que os 

aspectos subjetivos da crença sobre o trabalho precoce, como sendo socialmente digno, 

promotor de desenvolvimento para a criança e o adolescente (Mantovani, 2012), podem 

também ser reguladores relevantes para que famílias insiram ou consintam com a 

inserção de seus membros precocemente no trabalho.  

 

 

6.4.2 A experiência simultânea de trabalhado e escola: conciliações e interferências  

 

 

Frente à exigência de frequentarem a escola, os adolescentes trabalhadores 

precisam conciliar a rotina de trabalho e estudos (Carvalho, 2008; Cavalieri, 2002; 

Mattos e Chaves, 2010). Deste modo, a conversação abordou a rotina escolar dos 

participantes, intentando compreender como transcorre essa experiência simultânea de 

estudar e trabalhar, tema que será discutido neste tópico. 

Ao abordar a relação entre esses dois espaços, o objetivo era identificar como 

tem se dado essa experiência simultânea de trabalhador e estudante na vida de 

adolescentes que estão sob essa condição. Escola aqui deve ser entendida para além de 

seu espaço físico: constitui-se escola todo componente formador desse espaço, ou seja, 

as relações interpessoais do participante com os diferentes atores sociais da escola, os 

conteúdos escolares, a rotina de estudos, a sua relação com a escola e as significações 

que o participante produz sobre este espaço. 

Sobre sua rotina escolar, Roberto trouxe poucos elementos em seu discurso. 

Quando perguntado sobre a escola, referiu-se como um estudante que tira boas notas, é 
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obediente e tem poucos amigos, apesar de se relacionar bem com os colegas de sala. 

Trouxe informações sobre as disciplinas de que ele gostava, “ciências e português... 

ciências porque trata muito da vida, e português desde pequeno eu gosto de português”, 

e sobre as atividades de recreação que pratica na escola.  

Relatou também ter ficado em recuperação uma vez, em matemática, fato que 

lhe causou sentimentos de vergonha. Atribuiu a reprovação ao fato de brincar: 

“Brinquei demais no ano... o professor já era... além de ser meu amigo ele queria... que 

eu passasse, me esforçasse mais... foi em matemática. Matemática em tenho um pouco 

(de dificuldade)”. Em seu relato, Roberto chama a atenção para a postura dos alunos 

quanto aos estudos e ao futuro, “A professora pergunta assim lá na escola “quem quer 

fazer faculdade, se formar”, quase ninguém quer”, o que contrasta com as aspirações de 

Roberto. 

Roberto afirmou ser um bom estudante, preocupado com os estudos, 

especialmente quanto ao seu desejo futuro de cursar um nível superior. Ao narrar certo 

espanto pelo modo como os colegas lidam com os estudos, o participante apontava sua 

boa relação com a escola, em contraste com um ambiente onde os alunos mostravam-se 

pouco preocupados com tais questões, como vemos no seguinte trecho de informação, 

“ela [a professora] vai perguntando de um em um “você quer se formar?” “não” 

“porque”, “nada”, e fica quieto. Muitos dizem que “ah, eu quero é namorar, quero é 

mulher”, aí a professora... fica até sem graça lá”. Em contrapartida Roberto mostra-se 

engajado mesmo reconhecendo que essa postura não é compartilhada pelos demais 

colegas, como evidenciado na seguinte situação: 

“Ela [a professora] passou uma prova, ninguém estudou, ninguém 

mesmo, nem eu. Aí ela... eu, porque o pessoal quando ela tá ensinando, o 

pessoal tá brincando, conversando... ou então fazendo outra atividade 

que não seja em casa... eu posso tá... eu posso tá fazendo outra coisa 

mas eu tô prestando atenção na aula... então é por isso que eu sempre, 

eu sempre tiro nota boa. Aí ela fez uma atividade todo mundo tirou nota 

baixa, aí quando ela deu meu resultado 9,5... ninguém acreditou” 

 

 Ao adentramos no tema das conciliações entre demandas de sua rotina como 

trabalhador e estudante, Roberto demonstrou estar ciente das implicações desta 

experiência simultânea. Quando recebeu o convite para trabalhar no mercado ele 

começou a pensar sobre como faria para se manter engajado nos estudos e, referindo-se 

à conversa com o proprietário para fechar o acordo informal de trabalho, narrou ter 
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aceitado o convite sob a condição de que o serviço prestado não intervisse 

negativamente sobre sua vida estudantil. 

Roberto referiu-se a duas principais estratégias para se manter no trabalho e 

engajado nos estudos. As estratégias descritas foram: 1. Reservar antecipadamente os 

dias e turnos para estudar, mantendo certa estabilidade nesta organização, estando 

disponível para o trabalho nos demais momentos. Essa organização foi construída 

juntamente com sua avó, que auxilia Roberto para que ele possa estudar e trabalhar, 2. 

A segunda estratégia também envolveu a cooperação com outras pessoas, neste caso 

seus amigos, como demonstrado pelo participante no seguinte trecho: 

Aí eu organizo com os amigos, exemplo, quando tem trabalho assim, ai 

no dia eu não posso ir, ai eu peço pra ele, é... pelo menos ajeitar uma 

parte pra mim e deixar, exemplo, o trabalho é dividido em três partes, aí 

vou ficar com aquela parte, ai o tempo que eu sobro livre eu vou estudar 

aquela parte pra apresentar. A mesma coisa é prova, a gente se reúne 

todo mundo, um grupinho de cinco, seis amigos... aí a gente vai na 

biblioteca assim, quando tem tempo livre, estuda, aí depois a gente 

arruma lá. Quando... a pessoa que tá com mais dificuldade a gente vai e 

ajuda. 

  

O grupo de amigos parece ter bastante relevância para Roberto. Este grupo é 

formado por estudantes da escola de Roberto e tem como outra peculiaridade o fato de 

ser formado por outros adolescentes que também trabalham. Em outros momentos da 

conversação, ele se referiu ao mesmo grupo como “uma família” e “são todos irmãos”.  

Além dos vínculos afetivos e do apoio com as tarefas escolares, Roberto apontou 

a função do grupo como apoio emocional em momentos de dificuldades: “Quando eu 

tou com dificuldade em alguma coisa ele [amigo do grupo] me ajuda, e aí gente senta, 

conversa... quando tá acontecendo alguma coisa assim mesmo de família, ele conversa 

tudo comigo. Todo mundo lá é irmão, a gente considera todo mundo lá como irmão”. 

 

A respeito da rotina escolar, o participante Pedro afirmou: 

“na escola eu chego sete e meia, eu escuto, eu escuto os primeiros horários, 

sempre no último dá um pouco de chatice pra escutar, ai escuto o último, eu 

saio do colégio onze e meia, onze e quarenta e vou pra casa. Agora eu gosto 

muito do colégio é a aula de educação física”. 
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 O fato de estudar à noite foi trazido por Pedro, na conversação, com diferentes 

conotações. Em dado momento estudar à noite era positivo, pois permitia a ele trabalhar 

durante o dia. Posteriormente, relatou que estudar à noite torna sua rotina mais 

cansativa, pois os turnos da escola são extensos restringindo sua disponibilidade de 

tempo para outras atividades que ele considera importante, como jogar futebol e 

encontrar com os amigos. 

As estratégias para conciliar demandas de trabalho e escola, relatadas pelo 

participante Pedro, também envolvem a negociação com familiares e o proprietário do 

estabelecimento no qual ele trabalha. Inferimos que, para Pedro, a flexibilização no 

trabalho para dedicar-se à escola, quando as demandas desta última são mais presentes, 

parece ser mais possível que no caso de Roberto. Quando questionado sobre a 

conciliação destas demandas, o participante relatou: 

Pedro: “Tem outro menino que trabalha comigo, aí sempre quando tem alguma 

coisa puxada no colégio ele fica e eu vou fazer, ai eu vou pro colégio, faço o 

trabalho, quando chego, quando dá tempo de ir pro colégio, ai eu vou, quando 

não eu vou pra casa, ai outro dia eu vou pro mercado”. 

Pesquisador: Então, por exemplo, quando você precisa deixar de ir trabalhar 

para estudar você tem permissão do patrão pra fazer?  

Pedro: tenho! 

Pesquisador: E da sua avó também?   

Pedro: Tenho. Dos dois que antes de começar o trabalho ele falou se preocupe 

mais no estudo do que nele. Isso que ele falou. 

 

  

 Pedro ressaltou, em alguns momentos, não haver problemas para trabalhar e 

estudar, pois no acordo feito entre sua avó e o dono do mercado já estava firmado que a 

escola seria priorizada em detrimento do trabalho sempre que necessário, o que nos 

permite concluir que Pedro não necessita lançar mão de estratégias tão refinadas como 

as relatadas por Roberto.  

 A participante Gabriela pontuou, como aspecto negativo em sua rotina escolar, a 

violência à qual fica exposta por morar na zona rural, distante da escola, “É bom, assim 

eu não gosto na ida que é muita é onde a gente fica pra pega o ônibus é muita 

violência, é gente roubando celular, mas nunca aconteceu nada, graças a Deus”. A 

distância entre a sede do município e a zona rural onde a participante reside foi relatada 
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por ela como algo que dificulta sua rotina, pois precisa acordar muito cedo para 

conseguir pegar o transporte até a escola. 

 Acerca da escola, Gabriela expressou:   

“É bom, no colégio é bom, bom mesmo, só tem coisas ruins porque a metade da 

minha sala muita gente não estuda, fica poucas pessoas e é a aprendizagem é 

muito pouca as pessoas. E muitas vezes os professores falta também, ai, assim... 

fica mais difícil!” 

 

 As estratégias relatadas por Gabriela envolvem a negociação, especialmente com 

seu pai, para a liberação das atividades de trabalho, quando surgem demandas da escola. 

Sobre isso ela afirmou, “ah, eu estudo primeiro pra depois trabalhar. Se eu tiver uma 

prova eu não trabalho pra estudar [...] é um acordo com meu pai... converso com meu 

pai”. Por ocupar uma posição central na manutenção e organização do trabalho dos 

filhos, o pai de Gabriela auxilia a filha na organização de sua rotina escolar e de 

trabalho, o que parece não expor Gabriela a dificuldades quando se tornam dificilmente 

conciliáveis as demandas de ambos os espaços. Situação semelhante à vivenciada por 

Pedro, embora resguardadas as diferenças entre a atividade laboral de Gabriela, na 

agricultura familiar, e a deste, no comércio em uma região urbana.  

 No relato sobre sua rotina escolar, Laura relacionou também atividades do 

trabalho que ela exerce junto aos familiares, mostrando como esses espaços parecem 

bastante imbricados em sua rotina.  Sobre isso Laura expressou: 

“eu estudo pela tarde, eu, eu acordo umas 8h, 7h. Fico aí, tomo café, vou 

assistir televisão, ai depois vou, ai vou lá mais meu pai lá pra baixo, nós ranca 

os feijão, ai eu volto pra casa 11h, tomo meu banho, meio dia eu subo pro 

ponto, pego o escolar, vou pra cidade e lá eu estudo no colégio”. 

 

 A conciliação de demandas de Laura assemelha-se à de Gabriela, envolvendo 

também negociação com o pai, como expresso neste trecho de informação, “ah, meu pai 

diz, ai meu pai fala que eu não preciso ir, ai eu não fico nem no bar nem na roça,  fico 

em casa [...] é assim... na prova pra estudar eu fico em casa”. 

A possibilidade de conciliação entre escola e trabalho parece variar de acordo 

com a atividade realizada pelo adolescente (Moreira e Tosta, 2009), como podemos 

constatar, especialmente se compararmos o caso de Roberto aos dos demais 

participantes. Deste modo, não se pode concluir, a priori, se o trabalho incidirá 



82 
 

 
 

negativamente na vida escolar do trabalhador precoce, sendo as condições de trabalho 

um importante fator a ser observado.  

O modo como organiza sua rotina de trabalho e de cooperação nos estudos, 

conseguida através do grupo de amigos, parece permitir a Roberto desenvolver-se bem 

na escola, o que nos permite concluir que Roberto concilia demandas de ambos os 

espaços de modo satisfatório às suas expectativas.  

No entanto, uma situação trazida por Roberto ilustra que o trabalho já impactou 

negativamente em outras dimensões de sua vida, como explicitado no seguinte episódio, 

trazido quando perguntado sobre se o trabalho já o havia impactado negativamente: 

“Já!, Exemplo, teve uma viagem no karatê, que eu tinha que trabalhar, aí eu desisti da 

viagem pra poder trabalhar... mas era muito importante pra mim porque era o 

campeonato brasileiro pra eu ir... aí eu desisti”.  

Assim como o campeonato, Roberto também já teve de desistir de outras 

atividades de lazer que eram significativas para ele, como a capoeira, que ele fazia junto 

com o karatê. O participante Pedro apontou que o trabalho também restringe seus 

momentos de lazer, ao dizer “sinto falta um pouco de jogar bola, mas quando tem 

tempo sábado e domingo eu vou jogar minha bola de noite”. Em dado momento da 

conversação, ele expressou: 

“assim, porque eu começo o trabalho 7:30 (da manhã) e só largo as 6:30 (da 

tarde), impede assim, tipo assim, hoje teve um baba aí com os amigos e eu não 

pude ir porque tava no trabalho, aí de noite não acho ninguém pra jogar bola, 

aí acho que impede de jogar bola” 

 

 Laura não indicou haver restrições ou impactos negativos do trabalho sobre sua 

escolarização ou sobre outras dimensões de sua vida. Gabriela relatou que não considera 

haver impactos sobre a escolarização porque consegue negociar com o pai para não 

trabalhar em momentos de atividades escolares. 

Campos e Alverga (2001) afirmam que é bastante comum que os adolescentes 

abram mão de atividades de lazer em detrimento do trabalho, porque a concepção de 

que eles estão sendo preparados para a vida adulta fortalece a ideia da responsabilidade 

inquestionável para com o trabalho. O adolescente será comumente cobrado a atender as 

demandas do trabalho, abrindo mão de atividades de lazer quando estas se configurarem 

como obstáculos à realização de sua atividade laboral (Campos e Alverga, 2001). As 

experiências de Pedro e Roberto estão permeadas pela cobrança do trabalho, de 
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compromisso com a atividade laboral que se, por um lado, na versão dos participantes, 

não impacta negativamente sobre o processo escolar, por outro lado implica em 

restrições em outras dimensões da vida, como o lazer e a saúde. 

 Podemos inferir que, ao priorizar a escola, Roberto garante que o trabalho não 

dificulta ou incide negativamente sobre seus estudos, contudo, essa mesma garantia não 

está assegurada quanto a outras dimensões de sua vida, nem mesmo sua saúde, pois 

Roberto narrou já ter se sentido cansado no trabalho do mercado. No relato de outro 

episódio que envolveu adoecimento no trabalho, Roberto explicitou:  

Roberto: “Eu tava, eu tive um problema no pulmão, aí eu tava cansando 

demais, eu tava achando que era o trabalho, ai falei pra minha avó “ah, 

minha avó, não dá pra mim não, vou desistir”, aí minha avó falou, ‘você 

tem que ver isso’. Aí eu fui fazer exames, depois que eu melhorei tirei 

isso da cabeça” [...]  

Pesquisador: “Então você chegou a pensar que fosse por causa do 

trabalho?” 

Roberto: “Achei. Porque eu tava cansando muito cansado mesmo, 

chegava uma hora que dava um sono, ai eu achava que era o trabalho”. 

 

 

Faz-se necessário refletir sobre o fato de Roberto ter atribuído o problema de 

saúde ao trabalho, ainda que tenha desconsiderado posteriormente essa possibilidade. 

Este fato pode apontar que, de algum modo, o trabalho envolve atividades que o 

participante considera que geram cansaço físico, desgastes e podem lhe acarretar 

problemas, corroborando, assim, a ideia de que se o trabalho não parece impactar 

negativamente sobre sua escolarização, o mesmo não acontece em outras dimensões de 

sua vida. 

Os impactos do trabalho sobre condições de bem-estar aparecem mais 

claramente na narrativa de Pedro, ao explicitar que: 

Pedro: Porque trabalhar de pé e de bicicleta não é bonzinho não... é duro... se 

tivesse uma moto, se o mercadinho crescesse mais... andar de pé, o dia todo, é 

ruim demais [...] eu entrego compras, e tem lugar perto e lugar longe, pra ir de 

pé ou bicicleta, tem vez que é puxado demais, chega as pernas doem” 

Pesquisador: Já teve problema de saúde por isso? 

Pedro: Não, graças a deus nunca tive 
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Pesquisador: Mas chega a ter dor? 

Pedro: É... só isso mesmo! 

  

As atividades exercidas pelos participantes não estão configuradas como piores 

formas de trabalho infantil, segundo os critérios da Organização Internacional do 

Trabalho (2013), sendo estas as que provavelmente mais impactos trazem sobre a saúde 

e o bem-estar do trabalhador adolescente. No entanto, não podemos ignorar que existem 

impactos reais sobre a saúde dos participantes. Durante o relato, foi possível notar certa 

naturalização dos participantes em relação às dores ou cansaço provocado pelo trabalho, 

que pode ser encarado por eles como elemento importante de preparação para o trabalho 

adulto, uma espécie de virtude que está presente no trabalho e seria aceitável mesmo na 

adolescência.  

Tais sentidos estão fortemente articulados com o imaginário social acerca do 

trabalho de adolescentes, especialmente dos adolescentes pobres, situação permeada 

pela crença no trabalho como formador de caráter e da dimensão moral, vistos como 

necessários às boas condutas na vida adulta. Essas representações são, do mesmo modo, 

discutidas em alguns achados da revisão de literatura desta pesquisa (Campos e 

Alverga, 2001; Diniz, Assunção, Caiaffa e Abreu, 2012; Kassouf, 2007).  

Roberto considera possível conciliar a rotina de trabalho e estudos, como 

explicitado anteriormente. Sobre essa questão, ele expressou,  

“tem que organizar, tem o tempo de trabalhar e o tempo de estudar... tem 

muitas crianças que deixam de, exemplo, jogar bola, brincar, se divertir com os 

amigos, até em casa... pelo trabalho e pelo estudo, porque passam mais tempo 

nisso”.  

 

Neste trecho, Roberto reconhece que, algumas vezes, as atividades de lazer do 

trabalhador precoce ficam comprometidas pela atividade laboral, situação que o 

participante reconhece que já vivenciou, quando teve de deixar de participar de um 

campeonato de karatê por causa das obrigações para com o trabalho no mercado.  

Visualizando diferentes momentos da conversação, foi possível compreender 

que o participante considera problemático apenas quando o trabalho impacta sobre o 

estudo, pois esse assume uma importância similar ao do trabalho em sua vida. Desta 

questão emergiu outra importante percepção de Roberto sobre essa experiência 

simultânea: a questão da exploração do trabalho, como podemos ver nesse trecho “Bom, 
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eu não acho certo explorar, mas que arrume um trabalho pra ajudar, mas que a 

pessoa... a criança tenha um tempo de estudar e de trabalhar”. O discurso sobre a 

exploração do trabalho é presente também no espaço escolar, pois Roberto disse que 

frequentemente os professores referem-se à questão da exploração. Ele também mostrou 

dominar um conceito de exploração bastante próximo do que comumente é encontrado 

na literatura sobre o tema, quando explicitou que a exploração seria: 

 “o excesso da carga horária, é... que tem crianças que trabalham muito tempo, 

por isso eles deixam de estudar pra trabalhar... aí muitas pessoas usam desse 

lado da criança pra explorar, não dá um salário digno, um local de trabalho 

adequado...”. 

 

Ao ser solicitado pelo pesquisador a exemplificar situações de exploração 

conhecidas por ele, Roberto narrou duas situações, uma que envolvia sua avó, e que já 

foi relatada anteriormente, e outra envolvendo um amigo. Na situação envolvendo seu 

amigo, Roberto relatou: 

 “o irmão de um amigo meu, ele tava carregando ferinha, no carro de 

mão. E ele levou a feira lá na... no entroncamento, que da feira 

municipal pra lá é mais ou menos um quilômetro e meio, aí eles levaram. 

Quando chegou lá, a mulher prometeu dar uns vinte reais a ele, porque 

ela não tinha como ir de moto, porque tava com... levar nem de moto e 

nem de carro, né. Aí ele levou, prometeu dar vinte reais a ele, aí só deu 

sete, ele foi reclamar, a mulher disse que a... que era perto, se ele não 

podia fazer só esse favor pra ela. Aí ele ficou chateado... sempre Paulo 

conta essa história lá na sala”. 

  Pesquisador: Isso seria um exemplo de exploração para você? 

  Roberto: é! 

 

 A questão da exploração do trabalho está presente no cotidiano de Roberto, 

como podemos ver no trecho de informação acima. Na abordagem do tema feita pela 

escola, na situação vivenciada por sua avó ou por seu amigo, a exploração com um 

prejuízo para a vida do trabalhador precoce parece uma percepção bastante presente 

para Roberto. Por demonstrar conhecimento acerca da legislação sobre o trabalho – 

Roberto mencionou conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 

estratégia do Jovem Aprendiz – pude explorar temas não previstos no roteiro.  
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Quando perguntado se concordava que deveria haver uma idade mínima para o 

trabalho, sendo este uma prerrogativa regulada pelo ECA, Roberto mais uma vez 

relacionou a exploração com condições de prejuízo e ilegalidade, “concordo, porque 

muitas crianças trabalham e ainda são exploradas, e muitas trabalham e não tem 

tempo de estudar, não tem tempo nem de brincar... aí começaram a ter a ideia, aqui na 

cidade, de implantar o jovem aprendiz”.  

 Pedro também disse considerar importante trabalhar desde que a atividade não 

impacte nos seus estudos, mostrando-se contrário a situações de exploração, do mesmo 

modo que Roberto. Essa diferenciação entre uma situação exploratória de trabalho e 

uma situação não exploratória, ou que envolva danos severos, foi significativamente 

acentuada pelos participantes do estudo. Acerca também deste tema Gabriela narrou: 

“tem muitas crianças de três, quatro anos já trabalhando, mas não é 

aquele trabalho tipo o que eu faço, é aqueles trabalho de catar coisas no 

meio da rua, cortar fumo, é... trabalhar em coisas que eles nem podem 

que só os adultos que podem, ser capacho dos outros das pessoas. 

Muitas pessoas pegam crianças pra a passar drogas, então eu acho isso 

errado” 

 

 A participante Laura disse considerar o trabalho forçado quando a criança ou 

adolescente é pressionado por alguém que não é da sua família a fazer uma atividade 

que não deseja. Ao qualificar sua situação de trabalhadora, ela ressaltou “por exemplo, 

eu trabalho porque quero, se fosse forçada aí eu não ia gostar não”.  

 No Brasil, as mudanças do status do trabalho infanto-juvenil datam dos anos de 

1980, quando, a partir das reivindicações de movimentos sociais de defesa da criança e 

do adolescente, ganharam força as problematizações sobre um suposto caráter formativo 

do trabalho infantil. Até então, a situação de trabalho exploratório a que eram 

submetidas crianças e adolescentes não era satisfatoriamente discutida entre as pautas 

dos trabalhadores organizados, nem mesmo com os avanços dos movimentos sindicais, 

embora esses movimentos tivessem sido pioneiros na denúncia da exploração de 

menores no trabalho (Brasil, 2011).  

Roberto expressa preocupação em relação à situação de trabalho exploratório 

vivenciada por adolescentes, especialmente quando esse interfere negativamente na 

escolarização do trabalhador adolescente, preocupação que é compartilhada também por 

sua avó.  
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Talvez por ter vivenciado a experiência de exploração no trabalho, a avó de 

Roberto sempre lhe assegura a possibilidade de desistência do trabalho caso este se 

torne danoso a ele, “minha avó sempre conversa comigo, ‘se você não quiser mais 

fazer... você converse com eles’, mas eu não quero deixar... ‘isso, com os patrões... fala 

com ele que não tá dando, que você tá se cansando demais”.  

O cuidado dispensado pela avó para com Roberto, considerando sua rotina de 

estudante e trabalhador, está expressa em distintas ações que o participante relata serem 

práticas comuns dela. A avó aparece como responsável por organizar sua rotina de 

trabalho e estudo, por orientá-lo quanto à relação com os patrões e também sobre seus 

direitos, por ser menor de 18 anos. Podemos afirmar que a avó se constitui como uma 

pessoa bastante significativa para Roberto, tendo sido mencionada frequentemente no 

seu discurso como alguém com quem ele compartilha experiências e aprendizados. 

Finalizando esta seção, considero necessário evocar a concepção de sujeito de 

Rey (2003) para compreendermos o papel ativo dos adolescentes frente a sua 

experiência simultânea de trabalhar e estudar. Afirmo, com isso, que nenhum indivíduo 

é passivo ante o tecido social no qual ele está inserido. As possibilidades de 

subjetivação não são determinadas somente por fatores sociais, externos e fora do 

controle consciente do sujeito.  

A capacidade de gerar alternativas no curso das experiências parece ser um 

fator importante nas estratégias utilizadas para enfrentar adversidades. Esta reflexão não 

desconsidera repercussões negativas que o trabalho pode gerar na vida de um 

adolescente trabalhador, nem busca uma explicação que localize somente no sujeito a 

gênese e a finalidade de sua experiência, algo bastante disseminado em nosso atual 

contexto neoliberal, fortemente arraigado por ideias individualistas.  

Apontar para o que nos indica Rey (2003) serve, sobretudo, para mostrar que, 

diante de situações que podem ser adversas, os adolescentes lançam mão de diversos 

recursos pessoais que envolvem tanto negociações interpessoais, como no caso de 

Roberto e Pedro com suas avós e os donos dos estabelecimentos, como planejamentos 

pessoais que envolvem avaliações e ponderações de ganhos e perdas diante das 

situações de trabalho e estudo. 

Esta reflexão também aponta para a crítica realizada por Lordelo (2014) e Prado 

(2013) sobre o risco da reificação de uma representação distorcida das crianças e 

adolescentes que trabalham, pautada na visão de que estes indivíduos seriam pouco 

aptos a decidirem ou exercerem sua autonomia, reforçando uma visão adultocêntrica 
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que parece estar implícita nas políticas públicas voltadas para a erradicação e combate 

ao trabalho infanto-juvenil. 

 

 

6.4.3 Produção de sentidos sobre o trabalho e a escola  

 

 

Nesta seção, serão apresentadas e discutidas as produções de sentido dos 

participantes sobre o trabalho e a escola, de acordo com o segundo objetivo específico 

desta pesquisa. Importante pontuar que as informações relatadas pelos participantes 

sobre o trabalho foram mais consistentes, sendo as experiências e percepções sobre o 

trabalho mais vezes mencionadas que as da escola. Esta constatação poderia levar-nos a 

inferir que o trabalho possui mais relevância que a escola neste momento da trajetória 

de vida dos participantes. Contudo, seriam necessárias mais informações e uma maior 

exploração desta interpretação junto aos participantes para melhor embasar esta 

inferência. A maior menção ao trabalho pode ter sido induzida pelos instrumentos ou 

pela abordagem do pesquisador, mas considero que este fato não desqualifica os dados 

encontrados.  

 Nestes indicadores estarão imbricadas informações provenientes da conversação, 

da complementação de frases e do texto produzido a partir das imagens, com o objetivo 

de explorar diferentes registros de informação sobre os temas do trabalho e da escola. 

Para distinguir a origem dos trechos de informação serão usados os seguintes códigos: 

C.F, para indicar que o trecho de informação é oriundo da complementação de frases, 

e I.T, indicando que o trecho de informação é oriundo do texto produzido com as 

imagens. Os trechos que não estiverem destacados com esses dois códigos referem-se a 

conteúdos da conversação. 

Conforme Rey (2010), os indicadores são utilizados como significados 

hipotéticos gerados pelo pesquisador a partir dos elementos ou do conjunto de 

elementos oriundos das informações analisadas. Logo, a discussão dos indicadores e as 

conclusões levantadas visam gerar significados sobre as informações, que orientem as 

interpretações sobre a produção de sentidos do participante. No relato de Roberto os 

núcleos de sentido sobre o trabalho e a escola orientaram a construção de indicadores 

que foram sintetizados no quadro a seguir: 
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Figura 3. Indicadores de sentidos produzidos por Roberto sobre o trabalho e a 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No indicador trabalho como aprendizado e preparação para o futuro os 

sentidos de Roberto sobre o trabalho indicam sua percepção sobre a necessidade de 

trabalhar no presente como caminho necessário para a ascensão social, estando esse 

sentido fortemente vinculado à ideia de aprendizagem, profissionalização e acumulação 

de recursos financeiros que viabilizem seu desejo de cursar um nível superior. A 

construção deste indicador foi orientada pelos seguintes trechos de informação: 

“o trabalho pra mim é uma ferramenta de começo, que me ensina pelo menos 

uma profissão... você tá precisando de uma ajuda, um trabalho assim que não tá 

conseguindo aí você vai pra outro, pelo menos pra o que você sabe, o que você 

aprendeu... uma profissão, como eu já disse, um caminho pra você aprender 

alguma coisa... aprender a viver! Porque é... o trabalho ensina a gente a fazer 

muitas coisas”. 
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O indicador mencionado encontra fundamentação também nas seguintes 

respostas aos itens da complementação de frases, quando Roberto expressou que “[O 

trabalho para mim é...] tudo que eu preciso para crescer” (C.F) e [Adolescentes que 

trabalham...] aprendem uma profissão” (C.F).  

 Como já discutido anteriormente, muitos adolescentes pobres optam pelo 

trabalho como forma de enfrentar as privações materiais da pobreza (OIT, 2013; 

Carvalho, 2008; Castro, 2008; Gotto, 2011; Lima e Almeida, 2010), o que aqui se 

confirma na experiência de vida de Roberto e está expresso em trechos que orientaram a 

construção do indicador 4 - trabalho condicionado à situação de pobreza, quando 

Roberto aponta que  

“é, porque, muitos trabalham pra ajudar, muitos trabalham pra ter algo pra si 

mesmo, a situação, a pobreza... eles ajudam pra não passar fome... tem um 

irmão pequeno, aí vê com fome, muitas crianças, pessoas não gostam de ver 

essa situação... aí deixam o estudo e passam a trabalhar pra ajudar a família, 

pra ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, do pai”. 

 

Na produção textual a partir das imagens, Roberto correlaciona a situação de 

privação financeira atual com expectativas de futuro, quando expressa “trabalho para 

ajudar em casa porque a casa é grande [...] trabalho e tenho uma poupança para 

ajudar na faculdade. Nunca que vou deixar meu sonho para trás” (I.T).  

Essa produção de sentido também aparece fortemente relacionada com o sentido 

de formação moral do trabalho, contido no indicador 2, associando o trabalho às ideias 

de honestidade e “homem de bem”, expresso no seguintes trechos de informação: 

“alguns estudam e trabalham assim como eu... trabalho porque quero ser um homem 

de bem” (I.T) e neste complemento aos itens da complementação de frases, “[Trabalhar 

e estudar...] são dois caminhos para ser um homem de bem” (C.F) e “[Minha família 

pensa que meu trabalho...] é uma forma de ser honesto” (C.F). 

A ideia de “homem de bem” associada ao trabalho foi recorrente na fala de 

Roberto e presente em diferentes momentos da coleta de dados, emergindo tanto na 

complementação de frases quanto no texto produzido com as imagens. O sentido 

subjetivo ‘ser um homem de bem’ carrega forte conotação moral, e se relaciona ainda 

com a ideia de que o trabalho livra os adolescentes de envolvimento com práticas 

antissociais, como expresso no seguinte trecho: “Porque a gente tá trabalhando, muitos 
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tá na rua fazendo o que não deve, usando droga, participando de roubos, assaltos... aí 

melhor trabalhar do que tirar dos outros... que as vezes nem tem”.  

Neste trecho de informação, é interessante notar como a ideia do risco social e 

de envolvimento com o crime associado à pobreza emerge no discurso do participante, 

denotando elementos da subjetividade social do trabalho infantil presentes na sociedade 

brasileira. A ideia compartilhada, tanto pelas elites quanto pelas classes populares, de 

que as crianças e os adolescentes pobres precisam trabalhar para livrar-se dos riscos da 

exclusão social serviu como justificativa para a inserção precoce no trabalho durante 

muitos anos. Possivelmente esta justificativa ainda seja um fator presente na inserção 

precoce no trabalho, a exemplo do caso de Roberto.  

Comumente ouvimos expressões que relacionam a formação do caráter da 

criança e do adolescente pobre ao trabalho, a contraposição entre “estar trabalhando” e 

“estar na rua”. A rua aqui é significada como um lugar perigoso e associado à inserção 

na criminalidade, enquanto o trabalho seria o espaço de aprendizado de bons costumes e 

a justificativa de que trabalhar possibilitaria à criança condições de ajudar nas despesas 

da casa (Brasil, 2011).  

Assim, podemos inferir que essa concepção de trabalho é significativa na 

produção de sentido de Roberto, que, entre outros sentidos explicitados, também 

compreende o trabalho como elemento que cumpre a função antes descrita. Em dado 

momento da conversação, Roberto relatou que já se afastou de amigos por estes estarem 

envolvidos com o consumo e/ou tráfico de drogas.  

Roberto justificou esse afastamento dizendo que isso poderia lhe gerar 

problemas caso também o associassem a essas práticas, o que indica que o sentido ‘ser 

um homem de bem’ é bastante relevante para ele, inclusive como sentido regulador de 

suas ações. Rey (2003) aponta que os sentidos subjetivos nem sempre aparecem como 

expressão direta nas ações dos indivíduos, mas podem funcionar como reguladores 

dessas ações, mesmo que de modo inconsciente para o sujeito. 

 No indicador 3 - trabalho como gerador de sentimentos positivos, estão 

presentes trechos de informação que permitem interpretações muito próximas às 

construídas no parágrafo anterior. No seguinte trecho, Roberto aponta sentimentos 

positivos por ser reconhecido como um adolescente que trabalha, “me sinto orgulhoso, 

tá trabalhando, mostrando pra todos que... pelo menos eu... não tô na rua, não tô 

fazendo o que não devo... coisas assim”.  
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Neste outro trecho, que também orientou a construção do indicador mencionado, 

o participante expressa alegria por estar ajudando o dono do mercado e estar recebendo 

elogios por isso, “alegria... eu tô ajudando para ser ajudado, para crescer e ser um... 

um bom rapaz.”. Associada a estas falas aparece também a felicidade do participante 

por ser reconhecido socialmente, pela sua comunidade, como um adolescente 

trabalhador que auxilia uma família em seu empreendimento, quando ele expressa: “eu 

tou trabalhando, que eu tou ajudando o senhor, é... o dono do supermercado. Que... 

elogiam, né. Me agradam, falam bem de mim”. A conjugação destes trechos de 

informação permite inferir que trabalhar, para Roberto, cumpre também uma função de 

valorização social, considerando que, para ele, esta valorização é parte do processo de 

tornar-se um “homem de bem”.  

Quando o participante mencionou o fato dos seus tios terem trabalhado na 

infância e na adolescência ele expressou:  

“ele [um dos tios] é eletricista, ajuda em casa e sempre tá ajudando alguém que 

precisa. Exemplo, se tem algum serviço assim pra fazer ele ajuda, ele faz, na 

verdade, aí ele cobra bem abaixo da taxa, ele ajuda várias pessoas”,  

 

Neste momento o pesquisador perguntou o que seria então ser um homem de 

bem, considerando que o participante mencionou recorrentemente essa ideia durante 

esse momento da conversação. O participante respondeu: “Ajudar seria um homem de 

bem”.  

Esse último trecho de informação é bastante elucidativo para a interpretação aqui 

proposta: mais uma vez aparece associado “ser homem de bem” com algum aspecto da 

atividade laboral, sendo que o processo de tornar-se um homem de bem envolveria as 

características de ajudar as pessoas, ser trabalhador, ser reconhecido como um jovem 

trabalhador pela família e pela comunidade na qual ele está inserido e aprender 

habilidades e competências para tornar-se um adulto promissor.  

Campos e Alverga (2001) apontam como a associação do trabalho com a ideia 

de virtude e nobreza são comuns desde há séculos. Contudo, as disparidades de classe 

apregoaram uma forte divisão entre o “trabalho mental”, destinados aos filhos da 

nobreza, e o fabril agrícola (“trabalho manual”), este realizado pelos filhos das classes 

pobres, sendo encarado como caminho para formação de virtudes para o espírito. Ainda 

que datem de séculos passados, essa concepção parece conservar-se fortemente como 
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elemento na subjetividade social do trabalho, ainda que assumindo novas formas, de 

acordo com o momento histórico-cultural atual. 

A produção de sentido de Roberto sobre a escola guarda semelhanças com 

sentidos produzidos sobre o trabalho. Sobre isso, o participante relatou que “a escola... 

é o começo do aprendizado... sem a escola não existiria o trabalho... aí como eu lhe 

disse, é a ferramenta do começo também”. Neste trecho do indicador escola como 

possibilidade de um futuro melhor, a escola aparece associada ao trabalho, sendo 

inclusive mencionada como condição para sua existência.  

Apesar de ser um adolescente trabalhador, Roberto tem na escola o meio pelo 

qual ele poderá ascender socialmente e cursar o nível superior, mencionado sempre 

como uma projeção de futuro bastante significativa, explicitando que não deixaria a 

escola por causa do trabalho por considerar que somente a escola possibilitaria a ele a 

almejada ascensão social, como vemos no trecho a seguir: 

“A escola. Porque é... a escola vai nos levar pro melhor caminho, é o caminho 

que me levará pros meus sonhos, é o estudo que nos forma a ser... É... a escola 

tá me ensinando a... ensinando tudo que eu preciso... aí eu sair da escola, vou 

pra faculdade, aí, tudo que eu estudei na escola, vou usar lá na faculdade 

também”. 

 

A escola e os estudos também aparecem associados à ideia de “ser um homem 

de bem”, sentido que perpassa diferentes dimensões do relato de Roberto. Essa função 

atribuída à escola aparece fortemente nos trechos “[A escola para mim é...] o caminho 

que está me fazendo um homem de bem” (C.F) e “[Eu espero da escola...] “qualidades 

de um homem de bem” (C.F), ambos expressos como complementos a dois itens da 

complementação de frases, e que denotam o que a escola representa e as expectativas do 

participante em relação a ela. 

Assim, esses dados indicam que a escola constitui um sentido similar ao 

atribuído ao trabalho: o sentido de formação moral, de espaço de aprendizado de 

habilidades e conhecimentos acadêmicos e possibilidade de concretização de planos no 

futuro. Essa visão de educação orientada para a utilidade econômica ainda é fortemente 

disseminada no Brasil, e acaba por funcionar também como justificativa para a inserção 

precoce no trabalho, pois este passa a ser visto como uma etapa para a educação 

utilitária direcionada à economia (Brasil, 2011).  
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No relato de Pedro, os núcleos de sentido sobre o trabalho e a escola orientaram 

a construção de indicadores que foram sintetizados no quadro a seguir: 

 

 

Figura 4. Indicadores de sentidos produzidos por Pedro sobre o trabalho e a escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O participante Pedro residia no interior à época da coleta de dados, depois de 

uma estadia em Salvador. No período em que esteve nesta cidade, Pedro residiu em um 

bairro com altos índices de violência, onde era comum, segundo o participante, a 

presença de crianças e adolescentes em gangues e facções criminosas, especialmente as 

que envolviam tráfico de drogas. O participante relatou ter recebido convites diversos 

para juntar-se ao tráfico de drogas, o que teria motivado inclusive a sua ida para o 

interior: 

 “eu morava lá em Salvador e ai tinham muitos meninos que queriam que eu 

passasse (droga), que eu morava num bairro perigosão, Bairro Verde, ai minha 

mãe mudou de lá... eu vim pra cá por causa disso... pra livrar do caminho do 

mal”. 

 

Indicadores 

sobre o 

trabalho 

Indicadores 

sobre a 

escola 

Pedro 

Indicador 1. Trabalho como evitação de 

envolvimento com criminalidade  

Indicador 2. Trabalho como promotor 

de desenvolvimento 

Indicador 5. Trabalho como auxiliar nas 

expectativas de futuro 

Indicador 4. Trabalho gerador de 

independência financeira 

Indicador 3. Trabalho com valorações 

positivas e negativas 

Indicador 6. Escola como auxiliar nas 

expectativas de futuro 

Indicador 7. Escola como espaço de 

acolhimento 



95 
 

 
 

 

Esta experiência parece ter contribuído significativamente na produção de 

sentido de Pedro sobre o trabalho, como podemos visualizar no indicador 1 - trabalho 

como evitação de envolvimento com a criminalidade. Em trechos que 

fundamentaram a construção deste indicador, Pedro expressou que “(trabalhar) ajuda 

porque tem muitas pessoas que ficam passando droga pros outros, ficam cheirando... 

então eu acho muito melhor trabalhar que ficar na rua passando droga e ir pro 

caminho mal”. A associação entre “trabalho x bom caminho” e “estar na rua x mau 

caminho” é bastante presente na fala do participante e aparecem em trechos como: “é 

melhor trabalhar do que ficar na rua, sem fazer nada e ir pra um caminho ruim”.  

No caso específico de Pedro, o sentido de livrar-se da criminalidade parece 

dominante em relação a sua opção por trabalhar. Embora outros sentidos para o trabalho 

também emergissem na conversação, a menção recorrente à associação supracitada 

permite afirmar a interpretação de que livrar-se da criminalidade é o sentido mais 

presente associado à experiência de trabalho.  

Em uma avaliação do participante sobre a juventude atual está novamente 

expressa esta associação de oposição entre trabalho digno x criminalidade, no momento 

em que analisa que “a juventude tá ai tudo... estão perdidos, a maioria estão perdidos, 

tem umas que tenta fugir, mas outros puxam pra eles irem, e aí o trabalho aí eu acho 

muito bom!”.  

Ainda que um mesmo fenômeno seja permeado por diversos sentidos, é comum 

que haja sentidos dominantes, que inclusive orientam a produção dos demais sentidos 

sobre este mesmo fenômeno (Rey, 2003). Esses sentidos dominantes tomam forma de 

configurações subjetivas, ou seja, configurações de sentido que se alimentam de 

sentidos oriundos de diferentes dimensões da vida do sujeito, funcionando como 

reguladores da produção de novos sentidos.  

Assim a experiência de ter vivenciado uma parte da vida em um bairro com altos 

índices de criminalidade e ter estado exposto à violência pode ter permeado as 

produções de sentido de Pedro em diferentes dimensões de sua vida, como, por 

exemplo, a sua experiência como trabalhador precoce, na medida em que ele qualifica 

essa experiência como oposta a envolver-se com o crime. Mesmo que, no momento da 

coleta de dados, ele já estivesse residindo em outro lugar no qual a exposição a 

violência não era mais presente, a associação mencionada permaneceu. Conforme Rey 

(2003, 2004, 2007), as experiências não são vividas como acúmulos, mas como 
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produções subjetivas nas quais as vivências passadas são orientadoras das produções 

subjetivas atuais dos sujeitos concretos.  

 O segundo indicador proposto na análise do caso Pedro, trabalho como 

promotor de desenvolvimento, foi ancorado em trechos de informação nos quais o 

participante afirma ser o trabalho um espaço de aprendizados necessários para sua vida, 

especialmente na fase atual da adolescência. Em dado momento, Pedro relata ser “muito 

bom (trabalhar) porque desenvolve as coisas rápidas e o que eu não sabia tou passando 

a aprender agora, no trabalho... a parte boa, porque, eu acho também que ajuda a 

gente na adolescência, trabalhar!”.  

Pedro qualificou o que seria essa ajuda fornecida pelo trabalho na adolescência 

como sendo tanto o livrar o sujeito de envolver-se com o crime, quanto a independência 

financeira conseguida com o trabalho. Essa independência emerge como um novo 

sentido dado ao trabalho pelo participante, expresso no indicador 4 trabalho gerador 

de independência financeira, sobre o qual Pedro afirmou que “(trabalhar) mais ajuda, 

porque eu não gosto de ficar dependendo de mãe pra pedir dinheiro nem nada que eu 

não gosto, aí com meu trabalho eu faço o que eu quero sem pedir a ela, faço com meu 

dinheiro”.  

O indicador trabalho com valorações positivas e negativas orientou-se pelas 

diferentes referências valorativas dadas pelo participante ao seu trabalho. De modo 

geral, Pedro atribuiu valorações positivas ao trabalho, mencionando elementos tais 

como “ah, eu enxergo o melhor trabalho que achei na minha vida até agora foi esse 

porque não me atrapalha nos estudos” e, em outro momento, também expressou: “[O 

trabalho para mim é...] muito bom!” (C.F). Contudo, mesmo diante destas eventuais 

valorações positivas não podemos desconsiderar que o participante relatou impactos 

negativos do trabalho, como já mencionamos em seções anteriores, tais como sentir 

dores ao caminhar longos percursos, que contrastam com a ideia de ‘trabalho bom’. 

Essa valoração pode estar perpassada também por um sentido de sacrifício associado ao 

trabalho, comum no imaginário sobre o trabalho de adolescentes (Marin, Scheineder, 

Vendruscolo e Silva, 2013). 

A importância atribuída por Pedro ao trabalho aparece também no indicador 

trabalho como auxiliar nas expectativas de futuro. Para a construção deste indicador, 

foi importante o sentido do participante sobre como o trabalho atual implicaria em 

possibilidades geradas para realizar os planos futuros de fazer uma faculdade e ser 

policial, mencionado como principal aspiração profissional futura. Também se 
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considerou importante a menção de que “(trabalhar) pode ajudar, porque eu já penso 

em guardar esse dinheiro pra minha faculdade... é um caminho já, fazer uma 

faculdade!”. Essa mesma função é atribuída à escola, vista também como mecanismo 

que auxiliaria na concretização de expectativas futuras, elemento que norteou a 

construção do indicador escola como auxiliar nas expectativas de futuro, denotado 

neste trecho de informação: 

“Ah, eu enxergo os estudos longe, porque eu mesmo tenho que estudar muito 

porque pra ser polícia tem que estudar pra caralho, tem que estudar muito 

porque todos os trabalhos agora estão exigindo os estudos, então a gente tem 

que estudar pra ter um diploma, pra gente ser alguém na vida”. 

 

 A ideia de “ser alguém na vida” é também carregada de um sentido moral que, 

embora disperso em diferentes falas do participante durante a conversação, presentifica-

se nos sentidos atribuídos à escola e ao trabalho, ambos vistos como espaços de 

aprendizados e consolidação de valores. Esta mesma ideia emergiu no texto produzido a 

partir das imagens, quando o participante mencionou que “pra mim primeiro lugar são 

os estudos, porque trabalhar novo não adianta nada porque no futuro ‘nós vai’ 

precisar dos estudos pra ser alguém na vida” (I.T).  

A expectativa de que a escola forneça ferramentas para essa ascensão positiva no 

futuro é fundamentada também na complementação de frases, expressa no 

preenchimento “... um futuro” dado ao item “Eu espero da escola...”. Outro indicador 

referente à escola, intitulado escola como espaço de acolhimento, fundamentou-se nos 

trechos de informação que denotavam a percepção da escola como “um ponto de vida”. 

Quando questionado sobre o significado desta expressão, Pedro esclareceu:  

“isso, um ponto de vida... se não fosse o colégio, a gente não ia ter nada pra 

fazer na vida, não ia ter estudo, não ia ter nosso trabalho, não ia ter nada que a 

gente tem hoje em dia... dizer que a gente pode ter um ponto de vida lá na 

frente... um lugar que a gente pode ir, quando a gente tiver nosso trabalho, 

nossos estudos, a gente pode ir, ir...”. 

 

 Neste trecho, notamos que a escola surge como espaço que fornece ferramentas 

para toda a vida, vista como lugar de retorno e amparo, afirmado nas expressões “ponto 

de vida” ou “um lugar que a gente pode ir”.  



98 
 

 
 

 No relato de Gabriela, os núcleos de sentido sobre o trabalho e a escola 

orientaram a construção de indicadores que foram sintetizados no quadro a seguir: 

 

Figura 5. Indicadores de sentidos produzidos por Gabriela sobre o trabalho e a 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

No caso de Gabriela, os principais sentidos atribuídos ao trabalho indicaram que 

a participante significa esta atividade como educativa, promotora de relações 

interpessoais, auxílio à sua família, superação de necessidades e eventual limite imposto 

às suas expectativas para o futuro. 

A participante relatou preferir estar em casa trabalhando na roça, junto com seus 

familiares, situação em que vivencia emoções como alegria e contentamento, e contrasta 

essa situação significada como confortável e segura com o “estar na rua”, visto como 

perigoso ou “falta de educação dos pais”, “eu acho que o trabalho na roça já tá dando 

educação boa pra daqui lá na frente”. Esses trechos de informação fundamentaram a 

construção do indicador trabalho visto com finalidade educativa, atribuindo ao 

trabalho a finalidade de fornecer condições necessárias para o bem-estar subjetivo e, ao 
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mesmo tempo, ferramentas para vivências futuras, implícitas na expressão “daqui lá na 

frente”.  

 A oportunidade de vivência de relações interpessoais é expressa pela 

participante em outro momento da conversação, “eu acho assim que o meu trabalho eu 

acho bom, é porque é difícil você criança trabalhando assim junto com a família, 

rindo, sendo feliz, então eu acho bom”. A associação do trabalho com um momento de 

lazer, oportunizando relações interpessoais com seus familiares, ao mesmo tempo em 

que vivencia emoções positivas, orientou a construção do indicador trabalho como 

promotor de relações interpessoais.  

Essa significação do trabalho como momento de lazer contrasta com as 

produções de sentido de Roberto e Pedro, que contrapunham trabalho e lazer como 

instâncias diferentes e até mesmo conflitivas entre si. Esta afirmação pode indicar que, 

pelo modo de organização do trabalho na roça, na lógica da agricultura familiar, o 

trabalho pode constituir-se como mais um espaço de socialização importante para os 

adolescentes, se considerarmos ainda que há certa escassez de ofertas de lazer nas 

regiões rurais do país.  

A vivência de emoções positivas narrada por Gabriela também nos mostra como 

a experiência de trabalho parece associada a momentos de menor obrigação ou 

responsabilidade, mais uma vez contrastando as experiências de Roberto e Pedro em 

atividades laborais no comércio. A associação entre trabalho e brincadeira, ainda 

relacionada ao indicador anteriormente mencionado, fica clara quando Gabriela, 

referindo-se ao clima afetuoso que caracteriza o trabalho junto a seus familiares, narra 

que “tá todo mundo (a família), todo mundo dá risada, brinca, então é bom”.  

Notou-se uma forte associação entre o indicador anteriormente discutido e o 

indicador trabalho como auxílio prestado à família. Sobre isso, a participante 

expressa:  

“pelo lado da família quando a criança ajuda é um ato bonito, pois ela necessita 

daquilo, então o melhor é ajudar a família que necessita dela, mas sabendo que 

além de trabalhar ela precisa ter lazer, estudar e etc... então pra mim isso é um 

presente pra eles, eu tá ajudando eles”. 
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 Neste trecho, notamos novamente a valorização positiva do trabalho, além da 

associação feita entre trabalho e auxílio à família. A ressalva feita por Gabriela também 

é interessante: trabalhar, desde que isso não impacte nas necessidades de lazer e 

estudos, o que parece reforçar a flexibilização que o trabalho que ela exerce lhe permite. 

Na complementação de frases, está enfatizada a ideia de auxílio prestado à família, 

quando a participante expressa que “[O trabalho para mim é...] “presente para minha 

família” (C.F), especialmente o signo “presente”, como exemplo de algo dado aos seus 

familiares como recompensa.  

 A situação de privação imposta pela pobreza também parece expressar-se na 

produção de sentidos que articulam, de modo relevante, a inserção precoce no trabalho 

com questões de subsistência. Estes fatores foram relacionados na construção do 

indicador trabalho para superação de necessidades. A participante expressa, em 

diferentes momentos da conversação, elementos que denotam tal indicador, “assim, eu 

só acho assim porque eu necessito dele, todo mundo na minha família necessita dele... é 

que pelo trabalho que a gente tem, não tem como a gente parar que a gente não tem 

dinheiro suficiente”.  

Vemos como Gabriela participa do esforço junto a sua família para a obtenção 

de recursos financeiros para a manutenção da casa e como isso se apresenta nas suas 

significações sobre o trabalho; isso aponta para as múltiplas formas que um mesmo 

elemento de sentido pode tomar na produção de sentidos subjetivos. Significa dizer que 

não há somente um sentido para o trabalho, mas estes sentidos se articulam em 

diferentes zonas da experiência do indivíduo (Rey, 2003; 2010).  

 O reconhecimento de que o trabalho promove ganhos atuais não exclui que, para 

Gabriela, ele também pode impedir sua futura ascensão educacional e profissional. 

Sobre essas aspirações, a participante narrou o que está apresentado no trecho a seguir: 

 

Gabriela: quero estudar, me formar, fazer faculdade e arrumar um 

trabalho pra ajudar meu pai e minha mãe. 

Pesquisador: você pensa em estudar o quê? 

Gabriela: é, eu gosto de tecnologia... Então, eu gostaria assim que eu 

arrumasse um trabalho bom e minha família parasse de trabalhar na 

roça!”[...] “é porque eu vou estudar e daqui pra frente, quando eu me 

formar vou fazer faculdade ai daí vou começar a trabalhar e daí ajudar 

meu pai e minha mãe”.  
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 Vemos neste trecho uma contradição entre valorizar o trabalho na roça, bastante 

presente em trechos de informação anteriores, e desejar trabalhar de modo a retirar seus 

pais das atividades laborais na roça. Esta contradição pode indicar ambiguidades na 

produção de sentido sobre o trabalho, reforçadas pelos trechos de fala que orientaram a 

construção do indicador trabalho como possível limitador de expectativas futuras. 

Sobre isso, a participante expressa que “eu trabalhando aqui com eles (seus familiares) 

eu não vou ter futuro nenhum assim, só vou ter futuro assim mas vou virar analfabeta”.  

Notamos, neste trecho, o reconhecimento dos limites impostos pelo trabalho na 

roça à consecução de objetivos de crescimento educacional e profissional no futuro, 

expresso na oposição trabalhar na roça x ter um futuro, o que parece gerar 

ambiguidades entre as valorizações positivas anteriores e o reconhecimento de um 

possível impacto negativo do trabalho.  

Para a produção de sentidos sobre a escola, foram construídos dois indicadores. 

O primeiro deles indica a escola como auxiliar no desenvolvimento educacional. 

Longe de parecer redundante a associação entre escola e desenvolvimento educacional, 

o que se buscou ressaltar foi o caráter de desenvolvimento ao longo da vida, presente, 

por exemplo, no seguinte trecho: “porque eu necessito dela daqui pra frente, então, o 

futuro é ela (a escola)... porque daqui a uns anos eu vou me lembrar que foi o colégio 

que me ajudou, os professores, diretores também né?!”. Vemos que a escola emerge 

como auxiliar no desenvolvimento educacional não somente presente, mas também num 

eventual desenvolvimento educacional expresso nas aspirações futuras de fazer uma 

faculdade.  

A escola é vista pela participante também como geradora de oportunidades. 

Neste sentido, Gabriela expressou que considera fundamental o papel da escola na vida 

de crianças e adolescentes. Sobre sua experiência de vida, afirmou que considera 

importante estudar porque a escola poderia lhe garantir “ter um trabalho bom, um 

bichinho, como é?!, um incentivo lá fora melhor, uma oportunidade lá fora melhor”.  

 Nos relatos de Laura, os núcleos de sentido sobre o trabalho e a escola 

orientaram a construção de indicadores que foram sintetizados no quadro a seguir: 
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Figura 6. Indicadores de sentidos produzidos por Laura sobre o trabalho e a escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Os sentidos produzidos pela participante Laura denotam também o lugar da 

escola e do trabalho em sua vida, estando especialmente vinculados com noções de 

aprendizagem, auxílio prestado aos familiares e ferramentas para alcançar objetivos 

futuros. Laura relatou vivenciar sentimentos positivos no trabalho, especialmente por 

esse ser realizado junto a sua família, como no caso da sua irmã Gabriela. O trabalho 

apareceu no indicador trabalho como gerador de sentimentos positivos, relacionado a 

situações nas quais a participante relatou sentir alegria, prazer e apontar que o trabalho a 

distrai. Sobre isto, Laura narrou:  

 “eu gosto de trabalhar no bar, é uma distração, ai chega um som aí 

distrai a mente, ai eu tô aqui to a gente tá aqui na roça a gente tá aqui 

conversando dando risada, a gente dá mais risada do que trabalha”. 

  O termo ‘distração’ parece estar relacionado a uma ideia de diversão, tarefa 

prazerosa ou lazer. Isto aponta para um sentido de trabalho visto como algo divertido, 

sendo mais possível que sua atividade no bar se assemelhe a estar na roça no plantio. 

Quando questionada sobre sentimentos experimentados nessas situações de trabalho 

 
Indicadores 

sobre o 

trabalho 

Indicadores 

sobre a 

escola 

Laura 

Indicador 1. Trabalho como gerador de 

sentimentos positivos 

Indicador 2. Trabalho como atividade 

que auxilia a família  

Indicador 4. Trabalho como gerador de 

crescimento  

 

Indicador 3. Trabalho como evitação de 

envolvimento com práticas socialmente 

reprovadas 

Indicador 5. Escola como espaço de 

bem-estar 

Indicador 6. Escola como possibilidade 

de ascensão futura 
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junto à família Laura respondeu: “ah, eu fico alegre, me sinto alegre, me sinto alegre”. 

Este trecho parece reforçar a interpretação aqui proposta.  

Em outro momento, assim como no caso de sua irmã Gabriela, o trabalho para 

Laura parece vinculado a uma ideia de auxílio prestado à família, que orientou a 

construção deste indicador. O pai parece ocupar um lugar central nas atividades de 

trabalho de Laura, pois ele sempre é mencionado nas situações narradas acerca do 

trabalho, como neste trecho, “bom, é, além de me ajudar, ajuda meu pai que é assim eu 

trabalho eu faço meu trabalho e o trabalho dele, no mesmo lugar”.  

Essa noção de que o trabalho é um auxílio prestado à família esteve presente em 

outras etapas da coleta de dados, a exemplo do texto construído com as imagens. O 

texto de Laura (apêndice F) relatava a história de um menino que auxiliava o pai como 

ajudante de pedreiro. Interessante notar que o personagem da história é qualificado com 

atributos positivos, que reforçam a visão de Laura de que ajudar a família é algo 

carregado por um valor positivo.  

No terceiro indicador, trabalho como evitação de envolvimento com práticas 

socialmente reprovadas, as falas que nortearam sua construção dizem respeito a uma 

localidade próxima à casa na qual residem Laura e seus familiares. Esta localidade é 

vista, pela comunidade, como um espaço no qual a criminalidade é massiva e tolerada, 

fazendo com que a representação desta localidade seja geralmente negativizada.  

Laura ressalta que trabalhar faz com que ela e seus familiares, especialmente 

seus irmãos que são adolescentes, evitem ir a essa localidade, apesar da proximidade 

com sua residência. Esta oposição parece indicar que a participante considera o trabalho 

uma forma de livrar-se de frequentar este espaço estigmatizado, o que reforça a ideia de 

que trabalhar evita estar neste local e, por consequência, evita envolver-se com práticas 

que ela considera que são socialmente reprovadas. Em certo momento da conversação 

transcorreu o relato a seguir, ilustrativo da interpretação proposta neste indicador: 

 

Pesquisador: “então sua família pensa que é melhor ‘tá trabalhando do que ‘tá 

na rua?”. 

Laura: “é!”. 

Pesquisador: “Porque?”. 

Laura: “porque agora nessa violência aí, a rua aí qualquer coisa aí ó, um 

desses cara mesmo pra botar coisa na mão dos outros é do nada, pega aí fala " 
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ó entrega ali", a gente, a gente besta como a gente é,  a gente pega e vai, aí 

quando vê é,  é coisa errada”. 

 

 Esta produção de sentidos parece uma característica relativamente estável nos 

discursos de todos os participantes desta pesquisa, bem como em outras pesquisas sobre 

trabalho infantil (Campos & Alverga, 2001; Mantovani, 2012; Marchi, 2013; Marin, 

Schneider, Vendruscolo e Silva, 2013). Na fala de Laura aparece novamente a oposição 

trabalho x criminalidade, na qual o trabalho cumpriria essa função de desviar os 

adolescentes e crianças de práticas criminosas.  

 No indicador 4, a interpretação proposta aponta para uma noção na qual o 

trabalho é visto pela participante como gerador de crescimento. Na percepção de 

Laura, “é tipo assim eu me sinto trabalhando eu sou adolescente, a gente tá, a gente tá 

trabalhando aqui a gente é adolescente, mas já se sente como adulto”. Interessante 

notar como, nessa fala, ser adulto aparece vinculado com trabalhar.  

Parece-nos que certa ambiguidade emerge quando a participante indica 

reconhecer que trabalhar é algo do mundo adulto, pois ela associa trabalhar com ‘sentir-

se adulto mesmo sendo adolescente’. Esta atribuição de papéis de trabalho ao mundo 

adulto, estando associada à percepção de que trabalhar não seria algo correspondente à 

fase da adolescência é fundamentada também no complemento dado a um dos itens da 

complementação de frases, e também na conversação gerada por este complemento.  

No item “adolescentes que estudam e trabalham...” Laura preencheu “são outro 

nível”. Na conversação posterior ela expressou: “ah, porque ajuda os pais é outro nível 

e quem não ajuda?!,  outro nível assim, o nível é mais elevado aí nós não vai mais ser 

mais adolescentes, nós vai ser como adulto”. Sentir-se adulto, para Laura, pode ter 

significados diversos, que não foram explorados na conversação, o que limita nosso 

escopo interpretativo sobre esse sentido. No entanto é interessante notar como a 

interrelação feita entre ser adulto e trabalhar nos permite inferir que, para Laura, 

trabalhar é sobretudo uma atividade de adultos e que, ao trabalhar, ela estaria se 

aproximando desta fase da vida.  

A escola foi um elemento que emergiu de modo pouco significativo no relato de 

Laura, o que pode ter diversas motivações, entre as quais os limites do método do 

estudo, ou mesmo uma maior atenção dada ao trabalho pela participante durante a 

conversação. No indicador escola como espaço de bem estar, estão presentes trechos 

de informação nos quais a participante encara a escola como um espaço de acolhimento, 
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que satisfaz necessidades de alimento, carinho e aprendizado, como visualizamos no 

trecho a seguir: “é porque lá eu faço tudo que eu faço em casa, estudo, almoço, e se for 

de e se for de ficar até de manhã eu tomo café, a escola é como se fosse uma mãe 

mesmo”. A representação da escola como uma pretensa figura materna parece reforçar 

as ideias de cuidado, segurança e acolhimento expressas por Laura.  

Essa representação da escola acolhedora e cuidadora também emergiu na 

complementação de frases, quando Laura expressou que [A escola para mim é...] 

“segunda casa”. A ideia de casa também denota a concepção de cuidado, acolhimento e 

segurança expressa na interpretação supracitada.  

O vínculo da escola com uma possível ascensão educacional e profissional no 

futuro orientou a construção do indicador escola como possibilidade de ascensão 

futura. Laura narra, acerca dos estudos, que  

“estudar é essencial porque eu tenho que estudar pra trabalhar mais pra 

frente, entendeu?! Se eu visse pra cá pra roça aí eu ficar sem entender 

nada,  ai quando eu saísse lá pra fora eu não ia saber, ai é melhor 

estudar”.  

 

Notamos neste trecho outra ambiguidade entre a valorização dada ao espaço da 

roça e o reconhecimento de que este espaço pode limitar suas possibilidades de 

ascensão educacional futura. A valorização da escola como esse espaço que forneceria 

ferramentas para uma mobilidade social no futuro parece ser um sentido compartilhado 

também por seus familiares, especialmente se considerarmos que o pai de Laura aceitou 

a ajuda da filha no trabalho somente se ela priorizasse a escola.  

No tema da conciliação, discutido em subseções anteriores, vemos que o pai de 

Laura sempre a dispensa nos momentos em que as tarefas escolares demandam maior 

cuidado e dedicação dela, permitindo assim inferirmos que essa valorização é partilhada 

pelos familiares. No tema da rotina escolar, Laura afirmou sentir-se cansada por ter de 

acordar cedo para estar na escola, o que não tem relação com o fato dela trabalhar e sim 

com a distância entre a escola e sua casa, segundo suas afirmações. Esse cansaço é 

expresso no seguinte trecho de informação:  

“aí agora eu nunca filei aula, filar aula não. Eu fico lá mesmo cansada 

lá, cansada não né?! A aula chata é porque tem aula que é chata, a 

professora fala nada, não ensina nada, só fica lá falando, aí eu fico lá, 

só sentada por sentar mesmo, só esperando bater o horário”.  
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 A valorização da escola, inferida em interpretações anteriores, está reforçada por 

este trecho de informação no qual a participante ressalta que não abandona a aula, 

mesmo quando se sente cansada. Este cumprimento do rito escolar, mesmo quando este 

parece desinteressante para Laura, pode ser um indicador do seu engajamento com os 

estudos, o que mantém relação com o indicador da escola como possibilidade de 

ascender futuramente.  

 

 

6.4.4. Os sentidos produzidos frente à subjetividade social do trabalho infantil 

 

  

O marco teórico-conceitual desta pesquisa utilizou-se de conceitos da Teoria da 

Subjetividade de González Rey, como já posto em momentos anteriores deste trabalho. 

Nesta perspectiva, o conceito de subjetividade é central, estando os conceitos de sentido 

subjetivo e configuração subjetiva, imbricados nesta definição. Ao propormos abordar 

como se relacionam os sentidos subjetivos de adolescentes trabalhadores com a 

subjetividade social acerca do trabalho, assumimos o risco de diluir a produção 

subjetiva singular dos participantes da pesquisa nas significações socialmente 

compartilhadas acerca do trabalho infanto-juvenil, o que parece contraditório, mesmo 

com o conceito de sentidos que assumimos nesta pesquisa. 

No entanto, como afirma Rey (2003), toda produção de sentidos sempre ocorre 

num dado meio sociocultural, construído pelos compartilhamentos sociais presentes na 

história e desenvolvimento de uma cultura, e que antecede a formação do sujeito 

concreto. Assim, ao inserir-se numa cultura o sujeito já encontra uma teia de 

significações que estão imbricadas nos processos simbólico-emocionais que participam 

da constituição de sua subjetividade individual. Esses processos simbólico-emocionais 

são a própria constituição dos sentidos subjetivos, que se expressam nas relações sociais 

e nas ações dos indivíduos, embora não apareçam de modo linear nestas.  

Ao analisarmos as relações mantidas entre as produções de sentido dos 

adolescentes e a subjetividade social do trabalho infanto-juvenil, é necessário situarmos 

quais aspectos constitutivos desta subjetividade estamos vislumbrando. Logo, a 

subjetividade social do trabalho infanto-juvenil aqui é delimitada pelas representações 

que encontramos acerca deste tema na literatura, nos documentos legais consultados 
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para a realização deste estudo e nos dados de outras pesquisas sobre trabalho infanto-

juvenil. É necessário darmos destaque à pesquisa de Lordelo (2011) que, entre seus 

objetivos específicos, também pretendeu analisar como significados da cultura pessoal 

dos participantes de sua pesquisa se relacionavam com a cultura coletiva sobre trabalho 

infantil, utilizando-se, para isto, de pressupostos da Psicologia Cultural.  

Concordamos com a autora quanto à noção de que a cultura ou qualquer 

conceito culturalmente instituído é sempre “uma espécie de consenso simbólico 

momentâneo” (p. 135). Isto significa que a tentativa de traçar uma subjetividade social 

do trabalho infanto-juvenil implica em localizar significações momentâneas e 

necessariamente parciais, pois o esforço teórico que aqui se pretende não seria capaz de 

dar conta das complexas formas pelas quais o trabalho infanto-juvenil pode se 

apresentar. Ainda conforme Rey (2003), “ao falar de subjetividade social não estamos 

definindo uma entidade portadora de características universais estáticas, algo dado de 

uma vez e para sempre” (p. 203), ou seja, a subjetividade social é sempre processual e 

dinâmica. 

Resguardadas eventuais diferenças teóricas entre o conceito de subjetividade 

social e o de cultura coletiva utilizada por Lordelo (2011), o que se pretende é também 

inserir, a exemplo dessa autora, a significação atual sobre trabalho infantil, presente nas 

fontes supracitadas, dentro de uma análise de casos individuais. Propõe-se o cotejo entre 

a produção de sentidos dos adolescentes e a subjetividade social sobre o trabalho 

infanto-juvenil que será aqui representada pelas significações contidas nas legislações, 

pelas significações de familiares e atores da escola, que foram narradas pelos 

adolescentes, bem como pelos conteúdos relativamente consensuais presentes na 

literatura sobre o tema. 

Na já citada pesquisa de Marin, Scheneider, Vendruscolo e Silva (2013), um 

significado bastante presente é o trabalho como auxílio à família, visto como ajuda dada 

pelo adolescente aos familiares, estando carregado por noções morais. Esta 

representação parece fortemente inscrita na subjetividade social do trabalho infantil, 

como notamos em outros trabalhos citados anteriormente (Campos e Alverga, 2001; 

Feitosa e Dimenstein, 2004; Lima e Almeida, 2010). A referência ao trabalho como 

auxílio à família foi constantemente mencionada pelas participantes Gabriela e Laura, o 

que indica a presença desta significação do trabalho precoce na produção de sentidos 

das participantes.  
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Também uma significação bastante presente na subjetividade social do trabalho 

é a noção de que o trabalho precoce livra adolescentes pobres da inserção na 

criminalidade (OIT, 2001; Brasil, 2011; Campos e Alverga). Tal significação parece 

imbricada na fala de todos os participantes, especialmente nos relatos de Pedro e 

Roberto. Sobre este fato, podemos inferir que a situação de trabalho dos participantes 

mencionados pode induzir mais recorrentemente a este tipo de construção de sentido, 

por estarem situados em zonas urbanas, inseridos no contexto no qual a violência acaba 

por ser mais presente. 

No discurso dos adolescentes sobre a visão da escola e dos familiares, também 

aparecem elementos de significação que nos permitem estruturar a subjetividade social 

do trabalho emergindo nos discursos dos atores destes dois espaços. No processo 

conversacional desta pesquisa, foi perguntado aos adolescentes o que eles 

recorrentemente ouviam dos profissionais da escola e dos familiares sobre o trabalho 

precoce. A seguir, reproduziremos algumas das falas comuns que ilustram também os 

significados presentes nos contextos de vida dos participantes. 

 Com referência à escola, Pedro relatou:  

“Lá os professores não falam nada não, só falou que eu não posso tirar o gosto 

do estudo... tem professores que fala que é bom, e tem professores que falam que 

é ruim... tem uma professora mesmo que falou que antes trabalhar, do que 

ficar na rua, porque tem gente que dá droga pros outros levar, ai eles falam 

“antes trabalhando que passando droga pros outros”. 

  

 A fala desta professora, como percebida por Pedro, mostra um significado 

semelhante ao dado pelo próprio Pedro ao trabalho infanto-juvenil: o de que o trabalho 

livraria o jovem do envolvimento com o tráfico de drogas, ou de estar na rua, vista 

como um lugar potencialmente perigoso. Referindo-se a discursos de seus familiares 

Pedro afirmou:  

“minha mãe pensa que é ótimo pra mim, porque tem uns amigos meus que 

minha mãe não gosta, só ficava lá em casa, aí ela achou que de tarde os 

meninos ficava lá em casa, ela chegava em casa os meninos tava lá em casa ela 

não gostava, aí ela gostou que eu trabalhasse porque não ficava em casa com 

as más companhias que ela não gostava”. 
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Notamos como ambos as instituições reforçam, para Pedro, a concepção de que 

o trabalho o livra de um potencial envolvimento com a criminalidade, algo bastante 

presente na sua própria produção de sentido. Esse elemento de sentido pode ser tomado 

como uma característica relativamente estável (Rey, 2003) que pode estar presente em 

outras produções de sentido do participante. Contudo, carecemos de dados para embasar 

uma interpretação nesta direção. 

Referindo-se a discursos sobre o trabalho de crianças e adolescentes com os 

quais teve contato, Roberto relatou que seus professores “dizem que é uma boa, né... 

que... é melhor tá trabalhando do que tá no mundo das drogas, como muitos amigos 

que eu tinha...”. Em outro trecho de informação o participante relatou a abordagem 

comumente feita ao tema pelos seus professores: “é, lá os professores eles explicam... o 

que é trabalho infantil, o que é a exploração infantil do trabalho”.  

Chama nossa atenção a ênfase dada pela escola ao trabalho exploratório e, 

simultaneamente, o silenciamento frente a outras modalidades de trabalho precoce. A 

compreensão da nocividade do trabalho exploratório parece consensual na sociedade 

brasileira (Brasil, 2011; OIT, 2001). Se, por um lado, condena-se a exploração de mão-

de-obra infanto-juvenil, por outro, a permissividade para que crianças e adolescentes 

trabalhem indica-nos que se tolera o uso desta mão de obra, desde que resguardada a 

garantia de condições mínimas de bem-estar.  

Assim foi consenso entre os sentidos construídos pelos participantes esta 

significação presente na subjetividade social do trabalho: pode-se permitir que o 

adolescente trabalhe, sem que se julgue isto como uma prática que pode estar 

equivocada, sendo necessário apenas assegurar o acesso à escola e boas condições de 

trabalho. 

No contexto familiar, Roberto relatou que é instruído por sua avó sobre possíveis 

implicações do trabalho, e que ela valoriza o trabalho especialmente como um espaço de 

aprendizado e crescimento, relacionado com noções de desenvolvimento e de tornar-se 

um adulto responsável. Ao analisarmos os sentidos produzidos por Roberto, vemos 

como eles se articulam fortemente com essas noções expressas por sua avó. 

Rey (2003) afirma que a família é um espaço de produção de subjetividade 

social, organizada em configurações subjetivas. Assim, as configurações subjetivas de 

uma família constituem-se por elementos de sentido que passam a ser ordenadores de 

diversos aspectos da família. Esses aspectos são, por exemplo, os códigos morais, a 

relação entre seus membros, tipos de padrões emocionais da família etc. Assim, a 
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família funcionaria como um dos inúmeros contextos nos quais o indivíduo circula e 

trava contato com a subjetividade social acerca de um tema.  

No caso de Roberto, vemos que a família se constitui como um contexto de 

interação dentro do qual circulam significações acerca do trabalho infanto-juvenil. Essas 

significações não são linearmente incorporadas por Roberto, mas participam de sua 

produção singular de sentidos. Esta constatação nos mostra que toda produção de 

sentido singular somente pode ocorrer dentro de determinações socioculturais, mas não 

como reflexo destas. Conforme Rey (2003), a produção simbólico-emocional do 

indivíduo é sempre sua apropriação particular de um elemento socialmente 

compartilhado. 

Referindo-se a discursos sobre o trabalho de crianças de adolescentes com os 

quais teve contato Gabriela expressou que, na sua escola, os professores não apoiam a 

ideia de crianças e adolescentes trabalharem, pois consideram que esta atividade deve 

ser desenvolvida somente por adultos, justificando que trabalhar em alguma dessas 

fases da vida pode prejudicar a escolarização do indivíduo.  

Esta significação dada ao trabalho pelos professores parece conflitar com as 

produções de sentido de Gabriela, discutidas anteriormente, o que indica haver tensões 

que podem implicar no escamoteamento da situação de trabalho pela participante no 

âmbito da escola. No entanto, os dados de que dispomos permitem apenas inferência a 

esse respeito. 

Os discursos a respeito dos prejuízos causados pelo trabalho infanto-juvenil, 

especialmente sobre a escolarização, parecem ter adquirido força na década de 1990, 

notadamente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (OIT, 2001). Esta 

mudança no status do trabalho infanto-juvenil acompanhou os avanços das próprias 

discussões sobre direitos da criança e do adolescente, e parece ter se tornado um 

discurso fortemente presente nas escolas.  

No entanto, a contradição do discurso proibicionista versus a valorização e a 

crença na dignidade do trabalho mostra como esta ambiguidade ainda não está superada. 

Mantovani (2012) aponta esta contradição no discurso de professores. Estes valorizam o 

estudante trabalhador por considerá-los mais responsáveis, buscarem independência 

mais cedo e serem mais habilidosos em práticas de socialização.  

Contudo, os professores também veem esses alunos como aqueles que 

apresentam mais dificuldades de aprendizagem, devido ao cansaço causado pelo 

trabalho. Logo, os professores reconhecem que o trabalho traz prejuízos para a 
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escolarização dos trabalhadores precoces, ao mesmo tempo em que também apontam 

contribuições positivas do trabalho. No relato de Gabriela sobre a percepção dos 

professores acerca do seu trabalho, o discurso proibicionista parece ter mais força que o 

discurso formativo.  

A diferença da significação de Gabriela sobre o trabalho em relação à 

significação atribuída pela escola corrobora o posto por Rey (2003) de que os sentidos 

subjetivos de um sujeito podem estar em confronto com a subjetividade social dos 

espaços sociais nos quais ele se insere. Estas diferenças de subjetivação podem criar 

zonas de tensão “que podem atuar tanto como momentos de crescimento social e 

individual ou como momentos de repressão e constrangimento do desenvolvimento de 

ambos” (p. 203).  

Nos discursos com os quais a participante toma contato no âmbito da família, 

aparecem a dignidade e sentimentos positivos atribuídos ao trabalho, o que corrobora as 

produções de sentido de Gabriela. Por sua atividade laboral ser exercida dentro da 

própria residência e com a participação de seus familiares, pode haver uma significação 

compartilhada entre os membros da família subjetivada pela participante de modo 

similar.  

 A participante Laura indicou haver uma valorização positiva, por parte de 

profissionais da escola sobre seu trabalho, como vemos no trecho a seguir, quando a 

participante se refere ao que ouve comumente de seus professores, “ah, que eu sou uma 

menina esforçada, que meu trabalho ajuda, que meus pais é, como é que fala?!, é 

alegria por me ter porque eu e meus irmãos tudo ajuda”.  

 As significações dos famíliares de Laura sobre o trabalho precoce reforça a 

noção de que o trabalho livra o adolescente de envolvimento com práticas criminosas. 

Essa representação é bastante significativa e se presentifica na rotina de Laura, 

especialmente nas proibições que seu pai impõe a seus irmãos mais velhos, algo que a 

participante relatou ser comum em sua casa, pois o pai teme a inserção dos filhos em 

práticas criminosas e os restringe quanto a sua participação em atividades de lazer. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O exercício da pesquisa parece sempre inacabado. A cada nova leitura sobre o 

material empírico novas ideias surgem. Novas interpretações nos saltam em forma de 

insights que revelam não um equívoco da interpretação posta, mas um permanente 

crescimento do pesquisador em relação ao tema e ao próprio exercício de pesquisar. 

Pesquisar numa perspectiva qualitativa implica em gerar significados sobre discursos e 

narrativas de outras pessoas, visando compreender o mundo que nos cerca (Rey, 2010). 

Pesquisar, longe de ser um ato mecânico com etapas rígidas, pareceu ser, sobretudo, um 

exercício de refinamento do olhar teórico em sua confrontação com a realidade.  

Esta tensão permanente, apontada por Rey (2005), entre a teoria e o momento 

empírico mostra-nos como a interpretação é uma construção do pesquisador na qual a 

teoria é também um dos instrumentos da investigação, pois esta não está acabada e sim 

em permanente processo de construção. Portanto, esta pesquisa de modo algum 

pretende esgotar o problema, pelo contrário, pretende abrir zonas de sentido para que 

novos estudos sejam empreendidos.  

Na etapa de análise e interpretação dos dados, encontramos semelhanças nas 

experiências de vida dos participantes desta pesquisa com os de outras pesquisas com o 

mesmo tema. Nestas considerações finais, apresenta-se a articulação desses achados 

com os relatados na literatura.  

Os estudos de caso aqui apresentados guardam semelhanças com outros estudos, 

tanto nas informações encontradas nos relatos dos participantes quanto no seu perfil 

sociodemográfico (Aquino, Fernandes, Pazello & Scorzafave, 2010; Brasil, 2011; 

Cavalieri, 2002; Rocha, 2011). Os dados parecem consensuais sobre perfil médio dos 

adolescentes trabalhadores: 65,5% são meninos, 63% negros, 74,9% são remunerados e 

80% estudam (PNAD, 2015). Roberto e Pedro seriam, então, adolescentes que 

compartilham os mesmos determinantes sociais da maioria dos adolescentes 

trabalhadores. Gabriela e Laura, excetuando-se o fato de serem meninas, também 

partilham destes determinantes mais comuns no perfil do adolescente trabalhador.  

As motivações mais frequentemente mencionadas para inserção no trabalho 

estão diretamente relacionadas à pobreza e as privações materiais vivenciadas. Na 

experiência de vida dos quatro participantes desta pesquisa, o trabalho pareceu 

constituir-se como uma forma de superar adversidades impostas pela pobreza, no 
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momento atual e também em eventuais adversidades futuras, especialmente nas 

aspirações de mobilidade educacional, profissional e econômica futura.  

Os dados evidenciam também que fatores subjetivos estão fortemente ligados à 

decisão dos adolescentes de trabalhar. A ideologia do ‘trabalho positivo’, socialmente 

disseminada (Campos e Alverga, 2001; Feitosa e Dimenstein, 2004), funciona como um 

fator simbólico-emocional significativo entre os determinantes que participam nos 

processos decisórios de familiares e adolescentes pelo trabalho. A presença deste fator, 

em todos os casos, permite-nos inferir ser este fator uma característica relativamente 

estável, que possivelmente se apresenta em diferentes casos de adolescentes 

trabalhadores. 

É interessante atentar para a presença desta dimensão subjetiva inscrita na 

‘ideologia do trabalho positivo’ em casos de outras pesquisas já mencionadas aqui 

(Rocha, 2011; Campos e Alverga, 2001; Moreira e Tosta, 2009; Mantovani, 2012). Ao 

estabelecermos uma relação entre os achados destas pesquisas e os do nosso estudo, 

fundamenta-se ainda mais a ideia proposta anteriormente de que, na decisão de 

adolescentes e familiares pela inserção precoce no trabalho, está presente a crença no 

papel formador desta atividade, o que implica a mesma ‘valorização do trabalho’ 

largamente discutida na literatura. 

Além dos determinantes sociais, uma característica que tem distinguido 

fortemente o impacto do trabalho sobre os adolescentes diz respeito à modalidade de 

trabalho que ele exerce. Assim, o trabalho exploratório, degradante e que exponha o 

sujeito a riscos tem preocupado bastante os países empenhados no combate e 

erradicação do trabalho infantil. Sob tais condições, o trabalho é extremamente danoso, 

restringe as possibilidades de desenvolvimento saudável dos adolescentes e deve ser 

amplamente combatido (OIT, 2001, 2013). Como os dados mostraram, a percepção dos 

riscos do trabalho exploratório também parece compor a subjetividade dos participantes 

Roberto, Pedro, Laura e Gabriela.  

 No caso de Roberto o trabalho não pareceu constituir-se num entrave à sua 

escolarização, embora seja possível notar que ele já tenha impactado negativamente em 

sua saúde e nas suas atividades de lazer. No caso de Pedro, os mesmos impactos foram 

percebidos, reforçando a noção discutida por Campos e Alverga (2001) de que o 

trabalho restringe atividades de lazer de adolescentes, ideia vinculada à noção de 

responsabilidade no trabalho.  
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Tais achados, contudo, por fugirem ao escopo do presente estudo, não foram 

mais largamente explorados. Atendendo ao objetivo de perceber as relações entre o 

trabalho e a escola, não podemos afirmar que dupla inserção acarretou prejuízos para os 

participantes; pelo contrário, parece ser uma condição necessária para eles, frente à sua 

situação de pobreza, o que corrobora as motivações para o trabalho, relatadas pelos 

adolescentes participantes de outras pesquisas (Rocha, 2010; Alvez-Mazotti, 2001; 

Cavalieri, 2002; Kassouf, 2007). 

 Os sentidos de Roberto sobre o trabalho apresentam conotações positivas, tais 

como formação, aprendizado, profissionalização, remuneração. A valorização do 

trabalho parece estar associada às expectativas de sua família para que ele trabalhe, 

compondo um quadro comumente presente no processo de intergeracionalidade do 

trabalho. A valorização do trabalho pela família e as privações impostas pela pobreza 

somam-se como fatores relevantes para a inserção precoce no trabalho. Sentidos 

semelhantes são atribuídos pelo participante à escola. A escola emerge como espaço de 

formação, vinculado à ideia de que, com um eficaz processo de escolarização, o sujeito 

poderia ascender profissionalmente no futuro.  

 As estratégias relatadas pelo participante para conciliar as demandas do trabalho 

e da escola mostram-se eficazes, já que Roberto não relata ter dificuldades no 

desenvolvimento das atividades demandadas pelos dois espaços, mantendo sua 

condição de aluno com bom rendimento escolar. A possibilidade de generalização desta 

experiência de Roberto deve se referir apenas à consideração de que os indivíduos, 

como sujeitos ativos de sua experiência, podem elaborar estratégias de enfrentamento 

eficazes (Rey, 2003).  

Não podemos desconsiderar que a experiência de trabalho pode se constituir 

num obstáculo para um bom desenvolvimento escolar do adolescente, portanto, o caso 

de Roberto ilustra uma possibilidade, mas não um fenômeno recorrente em todos os 

casos de adolescentes que vivenciam, simultaneamente, a experiência de trabalhador e 

estudante. 

Os sentidos de Pedro sobre o trabalho estão significativamente marcados pela 

contraposição trabalho x inserção na criminalidade. Esta ideia, socialmente 

disseminada, de que a criança e o adolescente pobres devem trabalhar para não se 

sujeitarem ao crime parece ter sido um forte motivo para a decisão pelo trabalho. Esse 

sentido de ‘livrar-se do crime através do trabalho’, que pareceu orientar sua decisão por 

trabalhar, emerge ainda na própria produção de sentidos sobre o trabalho. A escola 
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também é vista, por Pedro, como espaço formativo e que lhe possibilitaria ascender 

profissionalmente no futuro, semelhante à visão de Roberto. 

Na produção de sentidos de Laura e Gabriela, atentamos para a relação entre 

trabalhar e experimentar sentimentos positivos sobre o trabalho. Este fato pode estar 

relacionado com a presença da família na atividade laboral das meninas, o que parece 

garantir maior sentimento de segurança e proteção. Esta distinção entre o caso das irmãs 

Laura e Gabriela e o caso dos garotos Pedro e Roberto pode indicar que o trabalho, 

quando realizado junto à família, parece garantir maior amparo e sentimento de 

proteção do que quando o jovem presta serviços fora de casa, a exemplo do trabalho no 

comércio vivenciado pelos participantes do sexo masculino.  

Consideramos satisfatória a consecução dos objetivos desta pesquisa. Ao 

estabelecermos os objetivos específicos em uma relação de complementariedade com o 

objetivo geral, buscamos garantir que não ocorressem possíveis distanciamentos de 

aspectos do fenômeno investigado. Ao restringirmos a abrangência das temáticas a 

serem discutidas tínhamos em mente a complexidade do fenômeno do trabalho infantil 

tão presentemente afirmada pela literatura (OIT, 2001, 2013; Brasil, 2011; Lordelo, 

2014; Alves-Mazzoti, 2002; Kassouf, 2007).  

No aspecto metodológico, consideramos que houve boa adequação dos 

instrumentos aos objetivos da pesquisa. Ressaltamos que os itens sobre adolescência 

presentes no instrumento de complementação de frases (Anexo C), não se coadunou 

com os demais objetivos desta pesquisa, o que só foi constatado já na etapa de coleta 

dos dados. No entanto, a presença destes itens possibilitou o acesso a relatos que 

auxiliaram em uma maior exploração do tema do trabalho na adolescência, pois os 

participantes vincularam as questões sobre adolescência aos demais itens do 

instrumento que versavam sobre o trabalho, sobre a escola e sobre a interrelação entre 

estes dois espaços na experiência de trabalhar e estudar dos participantes. 

O alcance na obtenção de informações permitido pelo uso de imagens, reforça o 

papel dos instrumentos com imagens em pesquisas com crianças e adolescentes. Certas 

zonas das experiências dos adolescentes emergiram a partir deste recurso, o que 

assegurou uma maior exploração do tema que não seria alcançada somente com o 

temário da conversação. Assim, recomendamos o uso de instrumentos baseados em 

imagens, em pesquisas com adolescentes, pela sua possibilidade de melhor acessar 

diferentes níveis da experiência destes sujeitos. Concordamos com a afirmação de Rey 

(2005) de que o uso de múltiplos recursos, em uma pesquisa qualitativa, pode garantir a 
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expressão aberta e autêntica dos sujeitos de pesquisa, algo que consideramos haver 

ocorrido no presente estudo.  

A intenção de desvelar a experiência de trabalhar e estudar vivenciada por uma 

grande parcela de adolescentes brasileiros insere-se nos esforços somados da 

universidade, do poder público e das instâncias civis em minimizar os impactos do 

trabalho precoce sobre a vida destes indivíduos.  

Parece-nos distante o horizonte no qual o trabalho precoce deixará de ser uma 

realidade presente na sociedade brasileira. Esperamos, no entanto, que o nosso estudo 

ajude a auxiliar o refinamento de políticas públicas para crianças e adolescentes, mas 

sob a condição de que suas singularidades sejam respeitadas, suas vozes sejam 

constantemente ouvidas em todos os processos de construção de estratégias e 

mecanismos de proteção direcionados a eles, e que sua autonomia e poder decisório 

sejam também garantidos. Assim, estaremos em um caminho de construção coletiva e 

participativa verdadeiramente justa e inclusiva.  

 Este trabalho não pretendeu traçar os sentidos da experiência simultânea de 

trabalhar e estudar como se estes fossem dados universais contidos na experiência de 

todo adolescente trabalhador e estudante. Ao optarmos pela categoria de sentido, 

intentávamos compreender como situações sociais concretas são subjetivadas por 

indivíduos e como esses processos de subjetivação articulam, concomitantemente, as 

dimensões individual e social. Como os dados mostraram, as vivências de Roberto, 

Pedro, Laura e Gabriela assemelham-se às de diversos outros adolescentes trabalhadores 

brasileiros, mas são também singularmente demarcadas pelos sentidos construídos 

frente à essas vivências, o que as tornam únicas e irrepetíveis.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE CONVERSAÇÃO 

(TEMÁRIO PARA PRIMEIRA CONVERSAÇÃO) 

 

Pergunta disparadora: quando e onde você começou a trabalhar? 

1. Ocupação atual e rotina de trabalho. 

2. Motivações para a inserção precoce no trabalho. 

3. As percepções acerca da experiência simultânea de trabalhador e estudante. 

4. Estratégias de conciliação de demandas de ambos os espaços. 

5. O lugar da escola e do trabalho na vida do adolescente. 

6. Contato com os discursos acerca do trabalho infantil. 

7. Significações sobre o trabalho e sobre a escola. 

8. Expectativas de futuro.  
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Idade:_____________________________________________________ 

1.2. Sexo:______________________________________________________ 

1.3. Cor:_______________________________________________________ 

1.4. Escolaridade:_______________________________________________ 

1.5. Ocupação:________________________________________________ 

1.6. Cidade onde reside atualmente:_______________________________ 

1.7. O bairro no qual reside atualmente se localiza na:  

1.7.1. (      ) periferia   (     ) centro 

 

2. CONFIGURAÇÃO DO LAR ATUAL 

2.1. Tipo de residência: (     ) Própria  (     ) Própria financiada (     ) Aluguel 

2.2. Com quem você reside: ________________________________________ 

 

3. TRAJETÓRIA ESCOLAR 

3.1. Com quantos anos você ingressou na escola? ___________________ 

 

3.2. Tipos de escolas que você frequentou: 

3.2.1.  Na infância        (      )pública    (      )privada 

3.2.2. Na adolescência (      )pública    (      )privada 
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4. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

4.1. Idade e profissão com a qual começou a trabalhar _____________________ 

4.2. Profissões exercidas ao longo da vida ________________________________ 

4.3. Profissão atual __________________________________________ 

 

 

 

(Adaptado de CHAVES, E.S. O racismo na trajetória escolar e profissional. Tese de 

Doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento. Belém, 2006, pp.379-385). 
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APÊNDICE C 

COMPLEMENTAÇÃO DE FRASES 

Caro participante,  

A essa lista abaixo nós damos o nome de “Complementação de Frases”. É uma maneira 

de ter mais informações sobre você e o que temos conversado até aqui. Por favor, peço 

que preencha livremente os itens, com aquilo que considera importante. Depois 

conversaremos sobre essas frases e as continuações que você deu a elas.  

ADOLESCÊNCIA 

Ser adolescente é ________________________________________________ 

A adolescência me possibilita ______________________________________ 

A adolescência me impede _________________________________________ 

 

ESCOLA 

A escola para mim é _____________________________________________________ 

Eu espero da escola ______________________________________________________ 

Eu não espero da escola ___________________________________________________ 

 

TRABALHO 

O trabalho para mim é ____________________________________________________ 

Minha família pensa que meu trabalho _______________________________________ 

Meus professores pensam que meu trabalho ___________________________________ 

Gostaria que meu trabalho _________________________________________________ 

Não gostaria que meu trabalho _____________________________________________ 

Adolescentes que trabalham _______________________________________________ 

Trabalhar e estudar ______________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Prezado (a) participante, 

 

 Este termo tem por objetivo solicitar a sua participação numa atividade de 

pesquisa que estou realizando na condição de aluno do Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) sob a orientação da professora Drª Marilena 

Ristum, como requisito para o título de Mestre em Psicologia. A pesquisa visa 

compreender como se desenvolve a experiência de trabalhador e estudante de 

adolescentes que cumprem essas duas funções. Deste modo, o diálogo entre nós, caro 

(a) participante, poderá levantar informações relevantes para tal finalidade. 

 Entendo que sua vida é única e as experiências que você vive também são, deste 

modo vemos em você uma pessoa importante e de grande valor na construção desta 

pesquisa e, consequentemente, das futuras reflexões que a esta poderá propiciar acerca 

do tema. A pesquisa terá como base a coleta de informações a partir de relatos de 

experiências, assim nossa conversa é um aspecto fundamental. 

 Você terá o direito de falar somente o que quiser e como quiser. Você também 

poderá abandonar a pesquisa a qualquer momento que considere necessário, não 

havendo, na assinatura deste termo, nada que o (a) obrigue a dar continuidade a sua 

participação. Por fim asseguro que as informações serão transformadas em dados de 

pesquisa, ou seja, serão trabalhadas de modo que garantirá seu completo anonimato ou 

de qualquer pessoa, local ou instituição a qual você se referir. Isto faz parte da postura 

ética de qualquer profissional e/ou estudante que deseja trabalhar de forma séria e 

respeitosa. 

 Caso queira participar da pesquisa, por favor, peço que assine este termo. 
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_____________________________________________ 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Nome: Ramiro Rodrigues Coni Santana 

Celular: (75) 82451393 

RG: 11677041 42 

 

 

 

 

Assentimento 

Declaro ter lido e compreendido as finalidades que terão as informações por mim dadas 

e, através da assinatura deste termo, afirmo de livre vontade a participação na pesquisa 

como participante/informante. 

 

 

Salvador, BA, _______/_______/_______ 

 

____________________________ R.G__________________ 

Participante 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) responsável, 

 Este termo tem por objetivo solicitar a sua permissão para participação do 

adolescente sob sua responsabilidade numa atividade de pesquisa que estou realizando 

na condição de aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) sob a orientação da professora Drª Marilena Ristum, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Psicologia. A pesquisa visa compreender como se 

desenvolve a experiência de trabalhador e estudante de adolescentes que cumprem essas 

duas funções. Deste modo, o diálogo com um adolescente que exerça alguma atividade 

enquanto estuda, poderá levantar informações relevantes para tal finalidade. 

Ressalta-se que o (a) participante da pesquisa terá resguardado o direito de falar 

somente o que quiser e como quiser. Ele (a) também poderá abandonar a pesquisa a 

qualquer momento que considere necessário, não havendo nada que o (a) obrigue a dar 

continuidade a sua participação na pesquisa caso ele (a) assim desejar. Por fim, 

asseguramos que as informações se constituirão posteriormente em dados de pesquisa, 

ou seja, serão trabalhadas de modo que garantirá o completo anonimato dele (a) ou de 

qualquer pessoa, local ou instituição a qual ele (a) se referir. Isto se constitui em uma 

postura ética de qualquer pesquisador, profissional e/ou estudante que intente trabalhar 

de forma séria e respeitosa. 

 

Em caso de concordância, por favor, assine este termo de consentimento. 

 

 



133 
 

 
 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador  

 

End: Rua Clóvis Veiga, n. 149, Ed. Água Branca, apto. 201. CEP: 41760-110 

Celular: (71) 992256706 

RG: 1167704142 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro ter lido e compreendido as finalidades que terão as informações e, através da 

assinatura deste termo, afirmo de livre vontade a participação de meu filho/familiar sob 

minha responsabilidade na pesquisa como participante. 

 

 

Salvador, BA, _______/_______/_______ 

 

____________________________   R.G________________________ 

Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE F 

IMAGENS UTILIZADAS COMO INDUTORAS DA PRODUÇÃO DE TEXTO E 

DA CONVERSAÇÃO 
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APÊNDICE G 

 

Textos produzidos a partir das imagens apresentadas pelo pesquisador 

1. Roberto 

Crianças trabalho e estudo 

“Muitas crianças trabalham para ajdar as contas de casa para ajudar a comprar 

pão leite e tem pouco tempo para estudar. Ajuda de todo tipo de trabalho. Algumas 

estudam e trabalham assim como eu. Trabalho por que quero ser um homem de bem 

ajuda em casa por que a casa é grande e tenho uma poupança para ajudar na faculdade. 

Nunca que vou deixar o meu sonho para traz. Crianças de todo tipo de diversas idades 

também pensam assim”. 

2. Pedro 

“É assim depende como eles estão ali pode ser bom em uma parte e ruim em 

outra. Porque, pra mim primeiro lugar são os estudos, porque trabalhar novo não adianta 

nada porque no futuro nos vai precisar dos estudos pra ser alguem na vida”. 

3. Gabriela 

“É nesse mundo temos vários problemas e um deles são o trabalho infantil, que 

pra mim é aproveitação de pobres crianças mas não em todas as situações, quero dizer 

em pessoas que pegam crianças pra fazer trabalho pesado, mas pelo lado da família 

quando a criança ajuda é um ato bonito, pois ela necessita daquilo então o melhor é 

ajudar a família que necessita dela, mas sabendo que além de trabalhar ela precisa ter 

lazer, estudar e etc”.  

4. Laura 

Era uma vez um garotinho que se chamava Lucas e ele tinha muito vontade de ir 

a escola mais não podia porque ele ajudava seu pai que já era velho, eles trabalhavam de 

pedreiro.  

O pai de Lucas foi chamado para construir uma casa, no primeiro dia o pai de 

Lucas foi sozinho e Lucas ficou em casa com sua mãe. E o terreno era muito pequeno 
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então ele não precisava da ajuda de seu filho. Chegou em casa pela tarde e disse a Lucas 

“filho não precisarei de sua ajuda” e o menino sem entender pergunta: “porque, pai?” o 

pai responde “porque o terreno é pequeno”. O filho fala mesmo assim eu vou com o 

senhor.  

No outro dia Lucas já estava acordado primeiro que seu pai. O pai diz muito 

obrigado contente você não é um ser humano é um anjo que deus enviou para me 

ajudar.  

 


