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RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa que visa a observar a ligação entre a 
família e o trabalho, perante o estudo do cotidiano de crianças e adolescentes, para 
uma análise acerca do trabalho infantil doméstico, trazendo à temática o referencial 
teórico, sob o enfoque jurídico e legislativo, bem como através do desenvolvimento 
humano e social, sob a ótica do desenvolvimento como liberdade proposto por 
Amartya Sen (2010) e pesquisa empírica com coleta de dados.  O estudo parte da 
introdução ao tema, que procura nortear os leitores com conceitos, os principais 
diplomas legislativos pertinentes ao tema, bem como o trabalho infantil a ideia de 
desenvolvimento como liberdade e seus pressupostos até se chegar á temática 
específica do trabalho infantil doméstico (TID) e aos resultados obtidos. Buscou-se 
identificar as principais atividades domésticas exercidas por crianças e 
adolescentes, a possível ou não, predominância de sexo daqueles que realizam tal 
atividade, nível de responsabilidade e as possíveis consequências desta forma de 
trabalho para o desenvolvimento humano e social de crianças e adolescente, sob a 
ótica do desenvolvimento como liberdade. Para tanto, como metodologia utilizou-se 
a abordagem de pesquisa qualitativa, com análise quantitativa, com objetivos de 
cunho exploratório, valendo-se de procedimentos bibliográficos, documentais e 
pesquisa de campo. A coleta de dados se deu com 72 participantes, alunos de uma 
escola pública localizada na cidade de Franca/SP, compreendidos na faixa etária de 
11 a 14 anos, matriculados no ensino fundamental II, através de aplicação de 
questionário em sala de aula e entrevista em grupo focal misto, com 8 participantes.  
Nos estudos realizados, foi observado que as famílias são predominantemente de 
baixa renda e que os pais, em sua maioria, trabalham fora, transferindo parcial ou 
totalmente as responsabilidades pelos afazeres domésticos, às crianças e 
adolescentes, sendo que muitos deles, ainda possuem a tarefa de cuidarem de 
irmãos (as) mais novos. As principais atividades realizadas foram as de lavar louça e 
arrumar a casa, sendo que, muitos revelaram angústia, raiva, tristeza ou outros 
sentimentos negativos pela realização dessas tarefas, pois além de tudo, alguns 
chegam a sofrer punições físicas quando não as realizam. Esse cenário demostrou 
que muitas crianças ou adolescentes preferem trabalhar fora de casa, sob a 
subordinação de um terceiro e ganhando quantias irrisórias, do que dentro dos 
próprios lares, em virtude da tirania dos pais ou responsáveis e da situação de 
servidão que acabam vivendo, relacionando assim, os resultados obtidos com os 
objetivos propostos. 
 
 
Palavras-chave: crianças, adolescentes, trabalho infantil, trabalho infantil 
doméstico, desenvolvimento como liberdade.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT   

 

 

The present work is a research that aims to observe the connection between the 
family and work, before the daily study of children and adolescents, for an analysis 
about domestic child labor, bringing to the theme the theoretical reference, under the 
legal and legislative approach, as well as through human and social development, 
from the perspective of development as freedom proposed by Amartya Sen (2010) 
and empirical research with data collection. The study starts from the introduction to 
the theme, which seeks to guide readers with concepts, the main legislative texts 
pertinent to the theme, as well as child labor, the idea of development as freedom 
and its presuppositions until the specific theme of domestic child labor (TID) ) and the 
results obtained. It was sought to identify the main domestic activities carried out by 
children and adolescents, whether or not possible, gender predominance of those 
who carry out such activity, level of responsibility and the possible consequences of 
this form of work for the human and social development of children and adolescents, 
from the point of view of development as freedom. To do so, as methodology was 
used the qualitative research approach, with quantitative analysis, with exploratory 
aims, using bibliographic, documentary and field research procedures. Data 
collection took place with 72 participants, students from a public school located in the 
city of Franca / SP, aged 11 to 14 years, enrolled in elementary education II, through 
the application of a questionnaire in the classroom and interview in a mixed focal 
group, with 8 participants. n the studies carried out, it was observed that the families 
are predominantly low income and that the parents, for the most part, work outside, 
transferring partially or totally the responsibilities for the domestic tasks, to the 
children and adolescents, and many of them still have the task to care for younger 
siblings. The main activities were dishwashing and tidying up the house, many of 
which revealed anguish, anger, sadness or other negative feelings for the 
accomplishment of these tasks, because in addition, some even suffer physical 
punishment when they do not perform them. This scenario has shown that many 
children or adolescents prefer to work outside the home, under the subordination of a 
third party, and gaining ridiculous amounts, than within their own homes, due to the 
tyranny of their parents or guardians and the situation of servitude that they end up 
living, thus, the results obtained with the proposed objectives. 
 
 
Keywords: children, adolescents, child labor, domestic child labor, development as 
freedom. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho busca tratar da temática do trabalho infantil no 

Brasil, em especial, o trabalho infantil doméstico, adotando como referencial os 

aspectos legislativos, jurídicos, humanos e sociais para contextualizar o tema, 

abordar seus conceitos trazendo a lume a questão do desenvolvimento como 

liberdade. 

 O trabalho infantil no Brasil carrega traços históricos e culturais e a 

depender da forma como se realiza pode se tornar um problema social, que 

influencia diretamente na formação humana da criança e/ou do adolescente. 

 O tema, no país, ganhou uma legislação protetiva para evitar que ele 

ocorra fora dos padrões jurídicos impostos e garanta às crianças e aos adolescentes 

uma formação social e humana digna. Sendo assim, nesta linha, o ingresso no 

mercado de trabalho somente pode ocorrer a partir dos 16 (anos) de idade ou aos 

14 (anos), na condição de aprendiz, sendo este o conceito ora adotado como 

premissa para o trabalho infantil e sua existência ou não. 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1.988, em conjunto com a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), formam o núcleo jurídico de proteção e de garantias às crianças 

e aos adolescentes, constituindo os três grandes blocos legislativos sobre o trabalho 

infantil e é através deles que a pesquisa parte. 

 Com o conceito de trabalho infantil, baseado nas legislações 

pertinentes, chega-se a uma de suas faces, mais específica, o trabalho infantil 

doméstico, que traz em si, traços particulares e aspectos sutis, que o colocam em 

uma posição que preconiza estudos mais profundos, para se chegar ao cerne da 

questão, ou seja, se esta forma específica de trabalho infantil influencia o 

desenvolvimento social e humano dos atores sociais.  

 Assim, diante da importância que o tema possui é que se optou por 

sua escolha. Isto porque quando se fala de crianças e de adolescentes um dos 

pensamentos que se insurgem são os que rodeiam a questão da formação humana 

e social, como base para a construção do cidadão do futuro e o seu 
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desenvolvimento como fator de liberdade, seguindo as concepções de Amartya Sen 

(2010). 

Assim objetivou-se de forma geral compreender as relações entre o 

trabalho infantil doméstico e o desenvolvimento humano e social dentro da ótica do 

desenvolvimento como liberdade proposta por Amartya Sen (2010).  Com isso, os 

estudos buscaram compreender o cotidiano de crianças e adolescentes na faixa 

etária de 11 a 14 anos, matriculados no ensino fundamental II, em uma escola 

estadual, localizada na cidade de Franca/SP. 

 A pesquisa trouxe como objetivos específicos, a-) verificar a condição 

sócioeconômica das famílias dos participantes; b-) verificar a implicação das 

crianças e dos adolescentes com os estudos e a escola de maneira em geral;   c-) 

verificar a percepção que as crianças e os adolescente possuem sobre a suas vidas 

em família; d-) mapear as atividades exercidas no cenário doméstico familiar e o 

impacto dessas na vida das crianças e dos adolescentes; d-) analisar se há ou não a 

diferenciação de gênero quando se trata da execução de tarefas domésticas; e-)  

verificar se as crianças e os adolescentes possuem algum tipo de atividade 

remunerada; f-) verificar se preferem trabalhar em casa junto aos pais, nos afazeres 

domésticos ou fora, para uma empresa ou outro tipo de empregador; para que se 

possa traçar o paralelo entre a família e o trabalho.  

 Para tanto o presente estudo foi estruturado de forma apresentar no 

capítulo 1 a evolução histórica do tema, conceitos e premissas dados pelos diplomas 

legislativos e jurídicos mais considerados os mais importantes sobre o trabalho 

infantil no Brasil, abordando no capítulo 2 o trabalho infantil de forma geral e a visão 

de Amartya Sen (2010) sobre o desenvolvimento como liberdade. 

 Após, já no capítulo 3, discorre-se sobre a questão das políticas 

públicas que envolvem o tema, e no capítulo 4, o estudo se deu especificamente 

sobre do trabalho infantil doméstico, com coleta de dados entre crianças e 

adolescentes que estudam escola estadual, na cidade de Franca/SP, dentro da faixa 

etária escolhida, com a apresentação dos resultados e ao final, no capítulo 5, as 

discussões e conclusões obtidas.  

Pode-se afirmar que, em relação ao trabalho infantil, este, de forma 

ampla ou específica, através do que se presencia no cenário atual, é um problema 

social e de relevância para toda sociedade, por isso a necessidade de cooperação 

do Estado, da sociedade e da família para conscientização, prevenção, erradicação 
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do fenômeno, com a busca da promoção do desenvolvimento humano e social dos 

atores sociais, um desenvolvimento que promova a condição de agente, com a 

valorização das liberdades individuais e das capabilities, para a obtenção de um 

desenvolvimento libertador. 
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO INFANTIL E O 
SISTEMA JURÍDICO DE PROTEÇÃO E GARANTIAS ADOTADO NO 
BRASIL 
 
 
1.1 ASPECTOS GERAIS  
 

A evolução do trabalho infantil possui correspondência com a própria 

evolução do trabalho no Brasil e no mundo, de acordo com cada sistema adotado 

em cada época. Feudalismo, escravidão, servidões e o trabalho no campo e a 

migração para a cidade por conta da Revolução Industrial, marcam a evolução do 

trabalho e com ele a utilização da mão-de-obra infantil, facilmente relatada nos livros 

de história. 

Para se pensar em trabalho infantil e desenvolver um estudo ao redor 

deste universo, necessário se faz que se analise a evolução histórica do trabalho no 

cenário mundial e nacional e procurou-se fazer tal evolução junto com a própria 

evolução dos diplomas legislativos considerados aqui, os mais importantes quando 

se trata do assunto. 

 

1.2 OS TRÊS GRANDES BLOCOS LEGISLATIVOS DE SISTEMAS DE 
GARANTIAS E PROTEÇÕES ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES 
 
 
1.2.1 A constituição federal e sua evolução histórica 
 

A evolução histórica das Constituições Federais Brasil acompanham a 

própria evolução histórica do país1.  

Com a colonização de Portugal, o Brasil passou por várias formas de 

organização política, começando as formas mais rústicas e simplistas até chegar aos 

modelos atuais, onde houve uma sucessão de Constituições com a proclamação da 

República, até que se chegasse à Constituição Federal de 1988.  

Em primeiro plano houve o surgimento das chamadas feitorias (1501-

1532). Após este período, passou-se ao sistema de capitanias hereditárias (1532-

1549), ocorrendo a divisão do território brasileiro em doze porções de terras 

                                                           
1Em linhas gerais, neste item, são adotadas como referencial as leituras e escritas do autor Dirley da 
Cunha Júnior, constantes no livro Curso de direito constitucional. 9.ed. Salvador: JusPodvim, 2015. 
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diferentes, concedidas pelo Rei de Portugal, aos seus súditos ricos que passaram a 

ser chamados de donatários, possuindo poderes quase que absolutos dentro do seu 

espaço geográfico. 

Posteriormente adotou-se o sistema dos governadores-gerais (1549-

1572), tentando constituir uma certa unidade para a organização política no país.  

 Na fase da monárquica, com a chegada de Dom João VI, se encerra o 

período colonial e o Brasil é alçado a Reino Unido de Portugal. Em 7 de setembro de 

1822, é proclamada a independência do país, consolidando-se o Estado Brasileiro 

sob a forma de governo imperial, que vai até 15 de novembro de 1889. 

Com a independência, viu-se a efetiva necessidade de se montar uma 

estrutura política no país. Neste cenário surgiu a primeira Constituição do País, no 

ano de 1824. 

Sendo a primeira Constituição que o Brasil experimentou, afirma 

Ferreira Pinto:  

 

Contudo, em razão das tendências revolucionárias e excessivamente 
liberais dos seus trabalhos, começaram a surgir divergências entre D. Pedro 
I, já consagrado Imperador, e a Assembleia Constituinte, provocando o 
contragolpe conservador de D. Pedro I, que a dissolveu, atribuindo ao 
Conselho de Estado, que ele mesmo havia criado, a elaboração do novo 
anteprojeto que se transformou na Constituição do Império do Brasil, de 25 
de março de 1824, outorgada pelo Imperador ao provo brasileiro 
(FERREIRA, 1971, p. 108).  
 

 

 A primeira Constituição brasileira apresentou forte influência francesa, 

promovendo o início da organização do Estado, organização dos poderes por 

separação de funções estabelecendo  o governo monárquico hereditário. 

 Já a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição após a instalação 

a República no país. As muitas revoltas ocorridas no período, como as Balaiadas, 

Cabanadas, Sabinadas, resultaram na difusão das ideias republicanas e 

democráticas, até que em 15 de novembro de 1889, proclamou-se a República no 

Brasil, por meio do decreto nº 1 de 15.11.1889. 

Instalou-se um governo provisório, sob a presidência do Marechal 

Deodoro da Fonseca e institui-se uma comissão de ilustres republicanos para a 

elaboração de um projeto de Constituição. Em 15 de setembro de 1890 foi eleita a 

Assembleia-Geral Constituinte, que durou três meses, promulgando a Constituição 

da República Federativa em 24 de fevereiro de 1891. 



22 

 

Já Constituição de 34 é consequência direta da Revolução de 1930 e 

como grande característica, ao lado dos direitos civis e políticos, reconheceu, sob 

forte influência da Constituição de Weimar (1919), os direitos sociais e econômicos, 

consagrando um regime de democracia social. Foi a Constituição que reconheceu 

um Estado preocupado com o bem-estar social. 

 Após a Constituição de 1934 o país vivenciou um retrocesso 

legislativo. Sobreveio a Constituição de 1937, sendo conhecida como “Polaca”, onde 

Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e a impôs ao país. Foi, portanto,  uma 

Constituição autoritária, que adveio da instabilidade política e das revoluções 

comunistas, com o conhecido Plano Cohen. 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial intensificou-se no pelo mundo 

sentimentos de valorização à democracia e reconstrução desses ideais. No Brasil, 

não foi diferente.  

No Governo Dutra, estes ideais se fortaleceram até que se convoca 

uma nova Assembleia Constituinte que tomou por base a Constituição de 1.934. Em 

18 de setembro promulgou-se a Constituição de 1946, nitidamente democrática-

social. 

Mas em 31 de março de 1.964 os militares conseguiram derrubar o 

Presidente João Goulart e se instalaram no poder. O país acaba sendo surpreendido 

por tempos, ditadura, torturas e horror e com o rompimento da ordem constitucional 

em vigor.  

Em 1967 tem-se uma nova Constituição consagrada neste cenário 

ditatorial, uma Constituição outorgada e autoritária. Ainda se viu a Constituição de 

1969, que pretendeu “reformar” a de 1967, também de caráter ostensivamente 

autoritário. 

Com o fim do regime militar começa-se uma fase de transição 

novamente para um novo período democrático. Abrem-se eleições para Presidente, 

com a vitória de Tancredo Neves, que morre antes de chegar a assumir o cargo. 

Seu vice, José Sarney, cumpre sua promessa e convoca uma nova Assembleia-

Geral Constituinte e dela nasce a Constituição Federal de 1988. 
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1.2.1.2 A constituição federal de 1988  

 

A Constituição de 1988 veio como uma esperança de novos tempos 

aos cidadãos brasileiros. É uma Constituição considerada como garantista e 

programática, sendo chamada de “Constituição Cidadã”. 

 Cunha Junior afirma que “é esta a Constituição que temos; a melhor 

que tivemos na história política do país e, certamente, a melhor que teremos” (2015, 

p. 422).  

A Constituição de 1988 traz em seu bojo os chamados direitos 

fundamentais e inaugura, pelo menos em tese, a fase de respeito a eles, como base 

do Estado Democrático de Direito, bem como a garantia de sua efetividade e 

eficácia imediata. Sob esta ótica, alçou o ser humano como um “fim” do Estado, 

sendo este considerado um instrumento colocado como forma de alcançar as 

necessidades do seu ator principal. 

Outra inovação foi dar aos direitos sociais um capítulo próprio, 

colocando-os como verdadeiros direitos fundamentais. Os direitos sociais surgiram 

para tentar colocar fim a um cenário de profunda desigualdade social experimentada 

mundo afora após a Segunda Guerra Mundial. 

Baseados no Princípio da Solidariedade Humana, os direitos sociais 

foram “alçados a categoria jurídica concretizadora dos postulados da justiça social” 

(CUNHA JUNIOR, 2015, p. 604). 

Porém, os direitos sociais são de total dependência das políticas 

públicas para a sua concretude, bem como, para garantir amparo e proteção social 

necessários aos mais pobres e vulneráveis. 

Os direitos sociais são aqueles que dão ao indivíduo o poder de exigir 

do Estado uma postura ativa, no sentido de que este se coloque à disposição 

daquele, para que realize prestações de natureza material ou jurídica, consideradas 

necessárias à implementação de condições fáticas que permitam o efetivo exercício 

das liberdades individuais e que possibilitem o alcance da igualdade de situações 

sociais desiguais, melhorando as condições de vida a estes sujeitos desprovidos dos 

recursos materiais necessários. 

Lenza diz que “trata-se de desdobramento da perspectiva de um 

Estado Social de Direito, tendo como documentos marcantes a Constituição 
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mexicana de 1917, a de Weimar, na Alemanha, de 1919, e, no Brasil, a de 1934” 

(2010, p. 837).  

 
Na CF/88, os direitos sociais estão elencados no artigo 6º, que diz: 

 
 

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade à infância, assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988).  
 
 
 

Assim, percebe-se que a CF/88, coloca a proteção à infância como um 

direito social e sendo direito social deve o Estado voltar seus esforços para este 

sujeito de direitos em questão, tendo uma postura ativa e buscando por meio de 

suas Políticas Públicas, mediante ações afirmativas ou até mesmo negativas, para 

que a criança e o adolescente possam exercer suas liberdades individuais de modo 

pleno e saudável bem como ter seus direitos humanos e fundamentais respeitados e 

afirmados.  

A proteção à infância sendo um direito constitucionalmente garantido, o 

trabalho exercido por crianças e adolescentes deve seguir os preceitos que a 

Constituição Federal de 1.988 garante, com seus limites basilares, para que não 

haja o comprometimento da formação cidadã desse grupo social. 

O sistema de proteção aos menores, garantido pela Constituição 

Federal de 1988, serve como uma espécie de sistema de “frenagem” do trabalho 

infantil, para que este não se dê de forma a colocar em risco o comprometimento, 

por exemplo, da formação cidadã, social e humana dos referidos sujeitos. A CF/88 

busca dar às crianças e adolescentes proteções para que não se produza um 

sistema de mão-de-obra de vulneráveis, exploratório, às margens da legislação e, 

que, favoreça o sistema capitalista em detrimento do desenvolvimento humano. 

 E mesmo quando se fala de trabalho infantil doméstico familiar, tais 

limites e restrições devem ser observados, pois é uma forma de trabalho infantil que 

pode prejudicar muito mais o desenvolvimento humano e social dos sujeitos 

atingidos, face às características que lhe são peculiares, como por exemplo, o local 

de atuação, ou seja, o próprio lar, sob o domínio dos próprios responsáveis, sem 

horário para a realização das atividades, etc. 
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Portanto, direitos alçados à categoria constitucional, protegem crianças 

e adolescentes para o ingresso ao mercado de trabalho e assumem importe papel 

para preservação da formação humanística desses atores sociais, ao passo que 

criam obrigações e meios de condutas a serem adotados pelos os empregadores. 

 

1.2.2 A consolidação das leis do trabalho (CLT)  
 
 

O Direito do Trabalho nasce com a própria história do trabalho ao longo 

dos tempos. Inicialmente, apenas atividades primitivas e de subsistência eram 

realizadas. Após isso, o homem passa ao sistema de troca de bens, chamado de 

escambo.  Estes são os ensinamentos que Godinho Delgado (2016) nos permite 

extrair e que nortearão esta parte do estudo, sendo ele adotado por ser o principal 

autor dos dias atuais em termos de direito do trabalho. 

  O autor afirma que existiram sistemas de trabalho que levavam à 

sujeição pessoal, como a escravidão e as servidões, por exemplo. Porém para se 

pensar no Direito do Trabalho como um ramo jurídico formado por normas 

destinadas a regerem a relação empregatícia, regulamentando o trabalho de 

pessoas, é necessário ter como pressuposto o trabalho livre. Enquanto se mantinha 

uma situação de sujeição pessoal do trabalhador não se poderia vislumbrar o Direito 

do Trabalho.  

Nessa perspectiva o Direito do Trabalho surgiu como um produto do 

capitalismo em conjunto com a evolução histórica deste sistema, pois nos primórdios 

humanísticos o trabalho era desenvolvido apenas para a subsistência daquele que o 

realizava.  

Foi com a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, com o boom 

da indústria têxtil, que as pessoas migraram do campo para a cidade em busca de 

trabalho. Este é o grande marco histórico que deu força construtiva ao Direito do 

Trabalho. Porém este acaba ganhando mais destaque com a Revolução Industrial 

do século XIX (GODINHO DELGADO, 2016). 

 Nesta seara, Delgado ensina:  
 

 
O Direito do Trabalho não apenas serviu ao sistema econômico deflagrado 
com a Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra; na verdade, ele 
fixou controles para esse sistema, conferiu-lhe certa medida de civilidade, 
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inclusive buscando eliminar as formas mais perversas de utilização da força 
de trabalho pela economia (GODINHO DELGADO, 2016, p.87).  

 
 
  

Já não havia mais escravidão, o sistema de servidões também já ruíra 

e com isso o trabalhador já não estava mais em situações de sujeição pessoal.  

Houve a migração para a cidade para se trabalhar na indústria. 

Porém, as jornadas exaustivas de trabalho, a baixa remuneração, a 

total falta de uma organização normativa para tal situação, fez com que os 

trabalhadores passassem a se organizar em grupos para reivindicarem direitos e 

melhores condições de trabalho. 

O Estado começa a “ceder e construir respostas diferenciadas à 

mobilização e pressão vindas dos trabalhadores organizados” (GODINHO 

DELGADO, 2016, p.91).   

Os seguimentos sociais de trabalhadores perceberam que por meio de 

ações coletivas seria mais fácil conseguir alcançar os direitos que pleiteavam. Os 

trabalhadores passaram a agir coletivamente, surgindo no cenário jurídico e político 

com vontade e forças próprias. Assim, mundialmente, o Direito do Trabalho é uma 

das principais manifestações da vontade coletiva vinda dos trabalhadores 

O Direito do Trabalho, após a luta dos trabalhadores, passou a se 

desenvolver e teve vários marcos fundamentais, como por exemplo: a-) o Manifesto 

Comunista de Marx e Engels (1848); b-) a Encíclica Rerum Novarum de 1981; c-) A 

formação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919; d-) A 

Constituição de Weimar, na Alemanha (1919 e a Constituição Mexicana de 1917). 

(GODINHO DELGADO, 2016) 

No Brasil o Direito do Trabalho e suas normas trabalhistas não se 

desenvolveram na mesma velocidade que na Europa, mas foi por ele e pelas lutas lá 

realizadas, influenciado. 

O país era basicamente agrário, formado por fazendeiro, latifundiários, 

agricultores. Por conta disso, inicialmente presenciou-se apenas manifestações 

incipientes ou esparsas, que se estenderam de 1888 a 1930. 

Aqui, o movimento operário não conseguiu ganhar a força coletiva 

como ocorreu na Europa, não possuindo tamanha capacidade de pressão. Por isso 

o movimento de sistematização do Direito do Trabalho deu-se de forma esparsa. 
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O Direito do Trabalho e sua forte institucionalização ocorrem durante a 

Era Vargas, por meio de intensa atividade administrativa e legislativa do Estado, 

período que vai de 1930 a 1945. Este, na época, largamente intervencionista, 

passou voltar ações também para as questões sociais, tanto que é neste contexto 

que se promulgou a Constituição de 1934.2 

Em 1943, com o modelo justrabalhista já estruturado, toda a legislação 

foi reunida em um único diploma normativo, para regulamentar o trabalho 

subordinado, chamada de Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452 de 

1º de maio de 1943).3 

 

1.2.2.1 A CLT e suas normas acerca do trabalho do menor 

 

A CLT data de antes da Constituição de 1988 e com a promulgação 

desta teve que se adaptar para que suas normas dialogassem com as novas normas 

constitucionais e pela nova Constituição fossem recepcionadas. 

Dentro da CLT encontra-se o título III, que recebe o nome de “Das 

Normas Especiais de Tutela do Trabalho”, em que no capítulo IV, estão as normas 

referentes à proteção do trabalho do menor.  

Nestas normas celetistas uma série de direitos protetivos aos menores 

estão garantidos, pois além de os considerar trabalhadores especiais, mais 

vulneráveis, entende-se ali, que necessitam de proteção especial como normas de 

saúde e segurança do trabalhador, ou seja, normas com caráter de ordem pública e 

observância obrigatória. 

Para o art. 402 da CLT “considera-se menor para os efeitos desta 

Consolidação, o trabalhador de quatorze até dezoito anos.”4 

O art. 403 da CLT reforça a ideia contida no art. 7º, XXXIII, da CF/88, 

dizendo que “é proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos”5 

Com a redação destes artigos percebe-se o quanto eles se coadunam 

com os ditames da CF/88. Esta, em seu art. 7º, XXXIII, estabelece: 

                                                           
2Ideias extraídas do livro Curso de Direito do Trabalho, 15.ed., de autoria de Maurício Godinho 
Delgado. São Paulo: LTR, 2016. 
3BRASIL. Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943. Consolidação das leis do trabalho. 47 ed. São 
Paulo: Ltr, 2017. 
4Ibid 
5Ibid 
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Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XXXIII: a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quartorze (BRASIL, 1988).  

 

 
Neste diapasão, o que se pode ver é que CLT e Constituição Federal 

de 1988 estão unidas normativamente no que diz respeito ao trabalho do menor.  

Deixam claro que é proibido o trabalho a menores de 16 (anos), salvo se na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.  

Portanto, resta claro que tais diplomas normativos criaram uma espécie 

de baliza protetiva com o intuito de regulamentar normativamente a forma como o 

trabalho de crianças e adolescentes seria permitido. Criam justamente porque as 

crianças e os adolescentes representam um grupo de atores considerados 

vulneráveis e com isso torna-se mais fácil que os seus direitos, principalmente, 

direitos de cunho humanos e sociais sejam violados.  

Através das diversas normas, que em consonância com a CF/88, 

asseguram uma gama de proteção ao trabalho do menor, encontram-se que é 

vedado ao menor trabalhar no horário noturno, considerado como aquele realizado 

das 22h às 5h; bem como trabalhar em locais perigosos ou insalubres.6 

A Lei 13.467 de 11 de novembro de 2017, intitulada como Reforma 

Trabalhista, não fez mudanças nas normas protetivas acerca do trabalho do menor, 

mantendo os dispositivos gerais e os referentes à aprendizagem, conforme 

encontrava-se na lei anterior (BRASIL, 2017).  

A CLT possui uma seção inteira, que vai dos art. 424 a 433, inspirada 

no programa de aprendizagem, sendo esta intitulada de “dos deveres dos 

responsáveis legais de menores e dos empregadores-da aprendizagem” (BRASIL, 

2000).  

O art. 424, da CLT é expresso ao dizer que:  

 

É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães, ou tutores, afastá-
los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, 
reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, 
ou prejudiquem a sua educação moral (BRASIL, 2000).  

                                                           
6Interpretação dos artigos 404 e 405 da CLT. 
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Pela interpretação literal do artigo pode-se perceber que a obrigação 

inicial e principal de zelar pela criança e adolescente quando o assunto envolve 

trabalho, começa pela família e através dos preceitos inspiradores da Lei da 

Aprendizagem (Lei 10.097/2000), o artigo reforça a preocupação com a formação 

escolar, com saúde física, mental e moral desses atores sociais. 

Em suma, vê-se que a CLT se preocupou com a proteção do trabalho 

dos menores, não o proibindo, mas criando um sistema próprio de proteção baseado 

na Constituição Federal de 1.988 primando pela formação escolar, cidadã,  na busca 

de garantia de um desenvolvimento humano e social digno, baseado no princípio 

basilar da dignidade da pessoa humana, coibindo o trabalho infantil exploratório, que 

visa o lucro e a supressão de direitos. 

 
  

1.2.3 O estatuto da criança e do adolescente (ECA) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiu com o advento 

da Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990, como uma expressão ampla de 

consagração do art. 227, da CF/88. O ECA, no direito pátrio, reflete os avanços 

obtidos na ordem nacional e internacional em favor das crianças e adolescentes. 

O ECA alçou a infância e a juventude a uma Doutrina de Proteção 

Integral, com uma série de instrumentos normativos, advindos da ideia contida no 

art. 227, da CF/88, com o escopo de se garantir a este grupo de sujeitos especiais, 

toda uma gama de proteção especial. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe tratamento 

especial, prioritário a estes sujeitos especiais de direito, e, para garanti-los, obriga 

em conjunto a política, a economia e a organização social a operarem um 

reordenamento; a revisarem prioridades políticas e de investimentos; a colocarem 

em avaliação o modelo de desenvolvimento e o respectivo projeto da sociedade, 

excludente e perverso, que desconhece, na prática, estes sujeitos: a criança e o 

adolescente.7 

 O ECA, em seu art. 2º, diferencia a criança do adolescente, através do 

critério das diferenças de idade apresentadas entre um e outro, senão vejamos: 

                                                           
7PORTAL EDUCAÇÃO. A origem do estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/a-origem-do-estatuto-da-crianca-e-
do-adolescente/43773. Acesso em: 16 de outubro de 2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/a-origem-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/43773
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/a-origem-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/43773
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Art. 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa com até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade (BRASIL, 1990).  
 
 
 

Como nos dois diplomas normativos anteriores, o ECA também 
sinaliza, em seu art. 60, que: 

 

 
Art. 60: É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz (BRASIL, 1990).  

 
 
 

O ECA possui uma série de dispositivos que visam à proteção integral 

desses sujeitos especiais de direitos, estabelecendo uma chamado, Sistema de 

Garantia de Direitos, presente no art. 86, onde deixa-se claro que para uma política 

de atendimento dos direitos e interesses das crianças e dos adolescentes é 

necessário uma atuação conjunta articulada de ações governamentais e não 

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.8 

Assim, com a análise sistemática e teleológica, percebe-se a que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente também se encontra em exata 

correspondência com os demais sistemas normativos tratados, que buscam dar à 

criança e/ou adolescente um tratamento especial e prioritário, resgatando-os como 

seres humanos, sujeitos de direitos, em virtude de sua peculiar condição pessoal de 

desenvolvimento. 

 

1.3 O DIÁLOGO DAS FONTES 

 

Quando o tema se refere à proteção de crianças e adolescentes, 

através de uma interpretação sistêmica e teleológica percebe-se que os diplomas 

legislativos aqui tratados dialogam em um sentido complementar, integrativo e não 

com superioridade de uma norma em detrimento de outra ou de modo isolado. É o 

que preconiza a Teoria do Diálogo das Fontes, idealizada pelo jurista alemão Erick 

Jaime e trazida ao Brasil pela professora e jurista Claudia Lima Marques. 

                                                           
8Intrepretação literal e sistemática realizada no art. 86 do ECA. 
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Tal teoria prega que o Direito não deve ser aplicado de modo isolado 

mas sim de modo unitário. Claudia Lima Marques ensina através dessa teoria que 

“doutrina atualizada, porém, está a procura, hoje, mais da harmonia e da 

coordenação entre as normas do ordenamento jurídico (concebido como sistema) 

do que da exclusão.” (Marques et al . 2009. p. 90). 

 Assim vê-se que os diplomas legislativos ora tratados são diplomas 

que trazem normas de ordem pública e cuidam de direitos indisponíveis de crianças 

e adolescentes e, portanto, não se sacrificam em detrimento de outros direitos e 

promovem uma integração legislativa com aplicação unitária. 

A Constituição Federal de 1.988, A CLT e o ECA formam um sistema 

jurídico de proteção desses atores sociais e atuam de modo sistêmico para 

aplicação, interpretação e formulação das leis, políticas públicas, ações sociais, 

programas, para o interesse global de crianças e adolescentes. 
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2 O TRABALHO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO COMO 
LIBERDADE  
 
 
2.1 O TRABALHO INFANTIL 
 
 

O trabalho infantil é um fenômeno que ganhou destaque em âmbito 

nacional e internacional pelo fato de ter se tornado um tipo de mão-de-obra a ser 

utilizada no mercado de trabalho ou até fora dele. Para muitos autores isto decorre 

de fatores históricos, sociais e culturais, acrescentando também o fato de ser um 

produto do sistema capitalista. 

Organizações Internacionais como a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), passaram a olhar com mais cuidado para a questão do 

trabalho infantil devido à ocorrência de uma utilização de forma desenfreada de 

crianças e adolescentes no mercado de trabalho. 

Crianças e adolescentes necessitam de um sistema protetivo especial 

face às peculiaridades que possuem. A Convenção Sobre os Direitos das Crianças 

em seu preâmbulo é clara neste sentido dizendo que "a criança, em virtude de sua 

falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, 

inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento" 

(Brasil,1990).  

Por conta deste este cenário os diplomas legislativos brasileiros 

procuraram criar um sistema de normas protetivas, pautado primordialmente no 

princípio basilar da Constituição Federal de 1.988, ou seja, o princípio da dignidade 

da pessoa humana, mas tendo no critério da idade cronológica o fator de 

impedimento ou não para o ingresso no mercado de trabalho, ou seja, a idade 

mínima permitida para o ingresso no mercado de trabalho é a partir dos 16 anos ou 

aos 14 anos, na condição de aprendiz, conforme estabelece o art. 7º, XXXIII, da 

Magna Carta. 

Assim considera-se como trabalho infantil como aquele que ocorre fora 

dos padrões permissivos da Lei, ou seja, antes da idade mínima permitida, conforme 

a legislação de cada país. No Brasil, considera-se trabalho infantil, aquele realizado 

por crianças e adolescentes, antes dos 16 anos ou fora da condição de aprendiz, a 

partir dos 14 anos, conforme estabelecem a CF/88, a CLT e o ECA. Fora destes 
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padrões, o trabalho para crianças e adolescentes considera-se um perigo especifico 

e iminente. 

Porém essa questão do critério cronológico como único fator basilar de 

determinação do que é ou não trabalho infantil, gera críticas por ser tida como 

simplista e dotada de incompletudes. 

Autores a exemplo de Soraya Franzoni Conde (2013) entendem ser o 

critério cronológico, adotado pela legislação brasileira, insuficiente e ineficaz quando 

se trata do trabalho infantil em qualquer de suas facetas, sendo necessário a 

implementação e/ou fortalecimento de políticas públicas já existentes ou ainda 

promover a criação de políticas públicas especificas para que se consiga uma 

solução eficaz quando se fala de trabalho infantil e suas consequências.  

Conde (2003) vai mais além, afirmando que a maioria das políticas 

públicas sobre trabalho infantil, partem do pressuposto da escolarização como 

solução, porém critica pontos como a desconsideração por parte de tais políticas, 

das origens estruturais do problema.  

Questões como as familiares, de gênero, econômicas, acabam não 

sendo tratadas com a devida consideração, o que tornam as políticas públicas 

muitas vezes ineficazes e tratando o problema o trabalho infantil com certa 

superficialidade.  

Casemiro Filho (2005) adota a linha de pensamento de Conde (2003) 

ao reforçar que a proibição do trabalho antes dos 16 anos, como única categoria de 

tipificação do trabalho infantil é um obstáculo à ampliação dos conceitos pertinentes 

à temática, sendo baliza insuficiente, pois outros fatores e paradigmas devem ser 

considerados como fatores de existência do trabalho infantil e sua caracterização. 

 E o autor vai além, dizendo que uma conceituação de trabalho infantil 

pode e deve ser capaz de abrir-se para os contextos de realidades que o dia-a-dia 

patrocinam, e não ter um foco estreito, direto e único no que diz a lei. Como contexto 

não é só a questão idade, ou ainda a efetiva utilização de mão-de-obra de menores 

de dezesseis anos, que deva merecer atenção (CASEMIRO FILHO, 2005). 

Na literatura sobre o tema há um certo consenso em relação ao que se 

concebe como exploração infantil. Resumindo os pontos consensuais, pode-se dizer 

que o trabalho infantil é exploração quando: é realizado em condições inadequadas, 

prejudiciais e/ou perversas; exige da criança ou do jovem uma atividade constante e 

desproporcional a suas forças, a seu estágio de desenvolvimento psicossocial; a 
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atividade impede as brincadeiras, os jogos, o descanso e em especial, a 

escolarização regular, tão imprescindível à preparação deles para a cidadania plena. 

Em tais condições, por certo, o trabalho infantil além de constituir exploração 

é nocivo à saúde física e mental de quem o realiza, e põe em risco o futuro das 

novas gerações de brasileiros (GOMES, 1998).  

Neste sentido o TST, quando o assunto é trabalho infantil, ressalta as 

condições permissivas através das idades impostas por lei, porém reforça: “afastar a 

criança do trabalho, oferecendo-lhes coisas importantes para o seu aprendizado e 

dando-lhe qualidade de vida desde a infância é um dos compromissos assumidos 

pelo Brasil”, devendo este ser cumprido até 2020.9 

 Além do critério cronológico, pensa-se não ser a remuneração o fator 

preponderante na identificação do fenômeno, sendo ideal é uma análise conjunta de 

fatores sociais e econômicos, que atrelados, caracterizam o trabalho infantil nas 

mais variadas faces que este pode possuir. 

Um fator que pode ser determinante para a caracterização e 

desenvolvimento do trabalho infantil, em conjunto com os demais, é a estrutura 

familiar.   

Mesquita e Ramalho (2015) aprofundaram-se nas características 

familiares, para que se pudesse traçar um paralelo com a temática, sugerindo que o 

número de irmãos por faixa etária, o gênero da pessoa responsável pelo domicílio e 

a presença ou não de cônjuge junto à este domicílio, são as variáveis empíricas 

mais relevantes e influenciadoras quando se fala em trabalho infantil, e tais 

variáveis, são objetos dos estudos empíricos da presente pesquisa. 

Nesta linha, chegaram aos resultados de que meninos, com 14 

(quatorze) anos de idade, cujo pai ou mãe não possuem instrução, são mais 

propensos à entrada precoce no mercado de trabalho, ao contrário das meninas que 

se envolvem mais junto aos afazeres domésticos. Também acharam evidências de 

que crianças provenientes de lares com mães solteiras têm maiores chances de 

trabalharem, se comparadas com crianças oriundas de domicílios biparentais sob a 

responsabilidade do pai e com padrão de renda similar (MESQUITA E RAMALHO, 

2015).  

                                                           
9Disponível em:  www.tst.jus.br. Acesso em: 17 de setembro de 2018. 

 

http://www.tst.jus.br/
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Mesquita e Ramalho (2015) afirmaram que a condição 

economicamente desfavorável de crianças de lares monoparentais somente é 

eliminada quando a renda domiciliar alcança um patamar elevado o bastante para 

ser capaz de reduzir fortemente a probabilidade do trabalho infantil. 

 Os autores chegaram à conclusão de que o trabalho infantil é um 

problema social que gera consequências a longo prazo na vida das crianças, pois 

além de problemas de saúde e de desempenho escolar, pode gerar menores 

salários na fase adulta (MESQUITA E RAMALHO, 2015).  

A Convenção 182 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que 

trata das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação, 

ratificada pelo Brasil em 02 de fevereiro de 2000 e promulgada através do Decreto 

nº 3.597 de 12 de setembro de 2000, considera que “que a eliminação efetiva das 

piores formas de trabalho infantil requer uma ação imediata e abrangente que leve 

em conta importância da educação básica gratuita(...)” (BRASIL, 2000).  

Porém ainda persiste na sociedade a cultura capitalista, que estimula o 

trabalho para obtenção de lucro e neste contexto uma grande gama pensa ser 

melhor crianças e adolescentes estarem trabalhando do que exercendo qualquer 

outra atividade, sem levar em consideração as proibições legais e os danos físicos e 

psíquicos que podem ocorrer com este grupo de atores sociais. Trabalho para 

geração de renda, associado às necessidades familiares estimulam o trabalho 

infantil.  

Campos e Alverga afirmaram que: 

 
 

A configuração de uma parcela significativa da força de trabalho infantil é 
devida a necessidades geradas no seio familiar, decorrentes das 
insuficientes condições de sobrevivência. Porém, observa-se que tanto que 
tanto as famílias quanto outros setores da sociedade atrelam às 
justificativas de teor econômico razões de caráter subjetivo, para estimular, 
encorajar as crianças a, desde cedo, ingressarem em alguma atividade 
produtiva. Ao tratar-se de certa parcela dos adolescentes, então, observa-se 
a defesa intransigente do direito e da importância do trabalho produtivo, na 
maior parte das vezes em detrimento de atividades esportivas, estudantis, 
etc., ainda que o trabalho desenvolvido represente sério dano físico e 
mental (CAMPOS E ALVERGA, 2001, p. 228).  
 
 
 

Quando se fala de trabalho infantil é de suma importância levar em 

consideração questões como educação básica e formação escolar, além de efetiva 
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conscientização familiar e da necessidade de políticas públicas pertinentes e 

eficazes, para a eliminação desse problema social que repercute a cultura 

capitalista, com a lógica do lucro e acumulação de riquezas, instalada na sociedade 

contemporânea 

 

 2.1.1 O trabalho infantil na cidade de Franca/SP 
 

Localizada a 401 km ao norte da cidade de São Paulo, Franca, cidade 

do interior do Estado figurou nos veículos de comunicação nos anos 90 com 

escândalos envolvendo a mão-de-obra infantil irregular nas fábricas de calçados. 

Em matéria do Jornal Folha de São Paulo, datada de 28 de outubro de 

1994, dizia-se que o trabalho infantil na cidade havia aumentado 2% nos últimos três 

meses, sendo que esta mão-de-obra era de menores de 14 anos.10 

À época, o levantamento demonstrou que 73% das 1.561 crianças de 

até 14 anos entrevistadas prestavam serviços à indústria calçadista local. Para o 

Sindicato do Sapateiros da cidade, as crianças encontravam-se espalhadas pelas 

bancas de pesponto, sendo estas mais de 1.900 e 800 delas irregulares.11 

Estes dados colocaram Franca/SP em evidência em relação à exploração 

do trabalho infantil, devido à cultura calçadista, principal setor econômico da cidade.  

A matéria do Jornal Folha de São Paulo baseou-se na pesquisa realizada 

abril de 1993, denominada “Mapeamento do Trabalho Infanto/Juvenil em Franca, na 

categoria dos sapateiros”, iniciativa da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e Vestuários de Franca e 

Região (CASEMIRO FILHO, 2005). 

Sartori afirmou que: 

 

 
A inserção das crianças em ocupações onde proliferam as denominadas 
“bancas de pesponto” e a “costura doméstica” -ambientes clandestinos- está 
associada a características do processo existente na produção de calçados, 
revelando o caráter precário da utilização da mão-de-obra infantil. Embora o 
trabalho infantil não seja realizado diretamente nas indústrias de calçados, 
devido, dentre outros fatores, a proibição legal instituída pelo ECA, este tipo 
de trabalho mantém-se no espaço doméstico, sofrendo o controle da própria 
família. 

                                                           
10Matéria do Jornal Folha de São Paulo. Trabalho infantil cresce 2% em Franca. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/10/28/cotidiano/19.html. Acesso em: 11 de janeiro de 2019. 
11Idem 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/10/28/cotidiano/19.html
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No caso do trabalho infantil disseminado no município de Franca, onde toda 
família se envolve na fabricação de calçados, o menino e a menina são 
inseridos de uma forma ou de outra, dentro do processo produtivo. A 
criança, desde muito cedo, colabora costurando ou colando pares de sapato 
que a mãe recebe do intermediário, das fábricas, ou das associações de 
costureiras de calçados, trabalhando durante horas no próprio ambiente 
doméstico. Além disso, crianças e adolescentes também trabalham nas 
bancas de pesponto, em ambientes insalubres, ganhando salários baixos, 
realizando tarefas denominadas “serviços de mesa”- colar, dobrar e aparar 
as peças de couro que vão compondo o sapato (SARTORI, 2006, p. 260-
261).  
 
 
 

A cultura econômica da cidade, voltada para o setor calçadista, 

favorece a exploração da mão-de-obra de crianças e adolescentes fora de qualquer 

viés legislativo, ocasionando o trabalho infantil exploratório, que é um problema 

social. 

Por conta disso, várias iniciativas foram criadas para combater e erradicar 

o trabalho infantil na cidade, como por exemplo, a criação do Instituto Empresarial 

de Apoio à Formação da Criança e do Adolescente, conhecido como Instituto Pró 

Criança, no ano de 1995; Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

no Setor Calçadista, com criação de selo nos moldes exigidos pela Fundação 

Abrinq.  

A prefeitura municipal de Franca/SP, no ano de 2018, realizou um ciclo de 

palestras e debate do Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção do Adolescente, salientando a preocupação com a temática no 

município. (FRANCA, 2018) 

 É possível pressupor que o cenário da cidade tenha mudado em relação 

às pesquisas realizadas em 1993, porém entende-se que não há como falar em 

erradicação, pois, a existência das bancas de pesponto, é capaz de fazer supor que 

possa ainda haver a existência de trabalho infantil no interior de casas; no seio da 

cultura familiar, mas como a constatação neste tipo de trabalho é mais difícil, os 

dados também são difíceis de serem obtidos. 

 

 2.2 O TRABALHO INFANTIL E SUAS ESPÉCIES 
 
 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) elenca como formas específicas 

de trabalho infantil: a-) Trabalho Infantil Doméstico; b-) Trabalho Infantil no Campo; 
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c-) Trabalho Infantil nas Ruas; d-) trabalho Infantil Sexual; e-) Trabalho Infantil 

Perigoso.12  

 Já a Convenção 182 da OIT elenca as piores formas de trabalho 
infantil, sendo elas:  
 

 

Artigo 3- Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores 

formas de trabalho infantil" abrange:     
a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 
b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 
produção de pornografia ou atuações pornográficas; 
c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização para 
a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de 
entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e, 
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, 
é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças 
(BRASIL, 2000).  
 

 

Ao que parece o TST retirou sua interpretação e classificação, e sua 

grande maioria, da citada convenção, porém esta é mais abrangente e incisiva 

quanto ao assunto, deixando claro que não é uma mera classificação, mas sim uma 

classificação que coloca tais formas de trabalho infantil entre as piores que possam 

existir. 

 
 
2.3 O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 
 
 
2.3.1 A visão de desenvolvimento baseada na proposta de Amartya Sen 
 
 

Para Sen (2010) vivemos em um mundo onde os conceitos de direitos 

humanos e direitos políticos nunca estiveram tão prevalecentes. Porém, ele afirma 

que existem problemas novos convivendo com antigos; a persistência da pobreza e 

de necessidades essenciais não satisfeitas. A superação desses problemas é uma 

parte centro no processo do desenvolvimento. 

Sen afirma que: 

 
 

                                                           
12Disponível em:  www.tst.jus.br. Acesso em: 17 de setembro de 2018. 

http://www.tst.jus.br/
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A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem como o principal fim e 
o principal meio do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na 
eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercerem preponderantemente sua 
condição de agente (SEN, 2010, p. 10).  
 
 
 

O desenvolvimento, para o autor, pode ser visto como um processo de 

expansão das liberdades reais e substantivas que as pessoas possuem. Sen afirma 

que o desenvolvimento é o fator primordial para a promoção da liberdade e isso 

requer que se removam as principais fontes de privação da liberdade, ou seja, 

pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância ou interferências 

excessivas de Estados repressivos (SEN, 2010).  

Nesta linha de raciocínio Sen vai além dizendo que: 

 
 
 
O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora de 
vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades 
que temos razão para valorizar não só torna a vida mais rica e mais 
desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais 
completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em 
que vivemos e influenciando esse mundo (SEN, 2010, p. 29). 
 

 

Atentando-se à visão do autor, o desenvolvimento como fator de 

expansão das liberdades, pode ser plenamente associado à temática do trabalho 

infantil, pois a privação do desenvolvimento é capaz de levar à privação das 

liberdades individuais deste grupo de atores sociais, influenciando toda uma 

formação humana e social e a chamada condição de agente. 

Amartya Sen, afirma que: 

 
 

A ligação entre liberdade individual e a realização de desenvolvimento 
social vai muito além da relação constitutiva- por mais importante que ela 
seja. O que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado 
por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 
condições de habilitadoras de boa saúde, educação básica e incentivo e 
aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições institucionais que 
proporcionam essas oportunidades são influenciadas pelo exercício da 
liberdade das pessoas, mediante a liberdade para participar da escolha 
social e tomada de decisões públicas que impelem o progresso dessas 
oportunidades (SEN, 2010, p. 18). 
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Sen (2010, p. 17) além das afirmações sobre liberdade e 

desenvolvimento afirma que “a realização do desenvolvimento depende inteiramente 

da livre condição de agente das pessoas”.  

Zambam, em sua obra sobre Amartya Sen, explica: 

 
 

A condição de agente é uma característica peculiar na identidade e no agir 
do ser humano como membro de uma sociedade e responsável pelos seus 
destinos, o que o qualifica como impulsionador do processo de organização 
e de desenvolvimento do ambiente onde se encontra. O ordenamento 
seguro de uma sociedade tem como referencial e critério de avaliação a 
ação livre de pessoas e a sua capacidade de estabelecer e fortalecer as 
relações que contribuem para a realização pessoal, a integração na 
dinâmica sociocultural, assim como lhe dá condições para influenciar 
ativamente na sua estruturação e no seu desenvolvimento (ZAMBAM, 2012, 
p. 66).  
 
 
 

Nota-se que a ideia que o desenvolvimento é fator preponderante para 

a expansão das liberdades humanas e nelas influencia de modo direto e concreto e, 

que a livre condição de agente é ponto fundamental na expansão desse processo. O 

agente livre possui capacidade de escolha do que lhe faz feliz e realizado e leva tal 

condição substantiva como elemento basilar de vida, que lhe promove o 

desenvolvimento que vai além do desenvolvimento econômico, mas sim um 

desenvolvimento humano que rompe com as barreiras tradicionais. 

 

2.3.1.1 A expansão das liberdades 

 

Sen deixa claro que a liberdade é consequentemente promovida pelo 

desenvolvimento, porém reforça que o enfoque nas liberdades humanas contrasta 

com visões mais restritas de desenvolvimento e cita como exemplo, as que 

identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), 

aumento de rendas pessoais, industrialização, avanços tecnológicos ou 

modernização social (SEN, 2010).  

Para Sen, o processo de desenvolvimento deve ser investigado 

integrando-se fatores econômicos, sociais e políticos (SEN, 2010). O autor não nega 

a importância do fator econômico para o processo de desenvolvimento, porém sua 

visão de desenvolvimento vai além, conjugando outros fatores que são importantes 

ao desenvolvimento e à expansão das liberdades. 
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Cinco tipos distintos de liberdades vistos através de uma chamada de 

perspectiva instrumental são tidas como direitos distintos e oportunidades de ajuda a 

promover a capacidade geral se uma pessoa. São elas: a-) liberdade política; b-) 

facilidades econômicas; c-) oportunidades sociais; d-) garantias de transparência; e-) 

segurança protetora (SEN, 2010). 

Sen acredita que:  

 
 

A liberdade é central para o desenvolvimento por duas razões: 1-) a razão 
avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se 
primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas.  
2-) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende 
inteiramente da livre condição de agente das pessoas ( SEN, 2010, p. 17).  

 
 
 

 A liberdade humana é, para ele, algo além, maior, estando o 

desenvolvimento diretamente envolvido com a expansão das liberdades 

substantivas interligadas.  

Zambam destaca que:  

 
 
As liberdades substantivas representam aquelas dimensões essenciais para 
a realização individual de uma pessoa, para sua inserção no ambiente onde 
vive e condição fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, 
que não depende exclusivamente do crescimento econômico ou do acesso 
aos mercados, mas de uma ampla base de referências, que inclui as 
variadas formas de interação e de participação social, consideradas 
decisivas para o exercício da condição de agente e relacionadas com as 
condições de vida econômica (ZAMBAM, 2012, p. 49).  
 
 
 

Zambam afirma ainda que a ausência das liberdades substantivas 

interfere negativamente sobre a vida das pessoas, particularmente, nos direitos civis 

e políticos básicos, indispensáveis à efetiva participação de uma pessoa nos 

destinos de uma sociedade (ZAMBAM, 2012).  

Zambam, baseado nas ideias de Sen, afirma que: 

 
 
A ausência de condições para o exercício para o exercício da liberdade 
limita e compromete a realização da pessoa e as relações que ela 
estabelece com os demais, com a organização da sociedade e com o meio 
ambiente, assim como o compromisso com os direitos explícitos das futuras 
gerações. Considerando a complexa organização das sociedades, a 
necessidade de avaliar constantemente a evolução sociocultural e a 
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remoção dos entraves que impedem o exercício da liberdade, a melhoria 
das condições de vida e o desenvolvimento sustentável impõem-se como 
um imperativo. 
A promoção, a defesa e a garantia do exercício da liberdade caracterizam a 
escolha do tipo de vida que as pessoas consideram importante e o 
ordenamento das instituições sociais. Como valor moral substantivo 
fundamental, a liberdade influencia de forma decisiva nas diferentes etapas 
e perspectivas da existência, assim como nas suas escolhas (ZAMBAM, 
2012, p. 38-39).  
 
 
 

A negação das liberdades que influenciam diretamente na vida das 

pessoas e em suas capacidades de escolha, tornando-se mais latentes quando o 

grupo de atores sociais são mais vulneráveis, como as crianças e os adolescentes.  

Sen vai além, tratando da questão da liberdade individual: 

 
 
 
A liberdade individual é essencialmente um produto social, e existe uma 
relação de mão dupla entre (1) as disposições sociais que visam expandir 
as liberdades individuais e (2) o uso das liberdades individuais para 
melhorar a vida de cada um, mas também para tornar as disposições 
sociais mais apropriadas e eficazes (SEN, 2010, p. 48-49).  
 
 
 

Zambam ao estudar as liberdades individuais explica:  
 

 
 
A liberdade individual é insubstituível e fundamental para a formação dos 
valores que constituem a referência de comportamento e do comportamento 
social de uma pessoa. Deve-se salientar também que ela tem a mesma 
importância para o exercício da responsabilidade individual, para responder 
pelos seus atos e para realizar as suas escolhas, assim como para zelar 
pela autoestima, pela efetivação dos seus interesses e pela solução dos 
seus problemas.  
A liberdade individual está intimamente relacionada com a atuação 
responsável do homem na estruturação justa do ambiente onde vive e 
desenvolve suas atividades mais importantes. Com o objetivo de incentivar 
e amadurecer a ação responsável de uma pessoa adquirem especial 
importância as circunstâncias sociais. Por isso, pode-se afirmar que um bom 
sistema de educação e saúde, acesso ao trabalho, equilíbrio das relações 
sociais são indispensáveis para um agir responsável. 
As condições para o exercício das liberdades individuais são indispensáveis 
e insubstituíveis, pois atuam em favor do desenvolvimento, da autoestima, 
das condições de bem-estar e do exercício da responsabilidade. A 
superação dessas limitações por meio de diferentes mecanismos, 
especialmente políticas públicas, representa a valorização das liberdades 
individuais e as condições mínimas para o seu desenvolvimento (ZAMBAM, 
2012, p. 47-48).  
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Expandir as liberdades é dar força para que a pessoa seja “dono” da 

própria existência, com garantias, direitos, qualidade de vida, poder de escolha. A 

expansão das liberdades proporciona o desenvolvimento e cria uma sociedade livre, 

mais justa e igualitária. E para Sen (2010) o que torna a liberdade um fundamento 

objetivo para se tornar um direito humano é a razão pública de ser e a força desse 

argumento público, que a torna concreta perante a coletividade onde os indivíduos 

estão inseridos. 

É necessário que haja a expansão da consciência de toda sociedade 

para essa questão social do trabalho infantil e que o debate público sobre o assunto, 

que passa pela liberdade política, esteja com um olhar nas liberdades individuais, 

substantivas e na ótica de desenvolvimento proposto por Amartya Sen, pois o grupo 

se sujeitos afetados carece de ajuda, por ser um problema de ordem coletiva. 

Maurício Mota Saboya Pinheiro diz que: 

  
 

O papel constitutivo que o diálogo público desempenha na conceituação 
das liberdades de uma comunidade é uma razão a favor da importância 
fundamental da preservação dos direitos civis e políticos de todos os 
membros dessa comunidade. Incluem nessa categoria os direitos de tomar 
parte em discussões públicas abertas e de participar de instituições 
(inclusive partidos de oposição) que exerçam pressão política sobre o 
governo. Além disso, o papel instrumental da liberdade política no bom 
encaminhamento de problemas coletivos- inclusive a satisfação das 
necessidades econômicas básicas-também pode ser invocado como uma 
razão adicional em defesa da importância da liberdade política para uma 
sociedade. Portanto, parece haver fortes razões em defesa dos regimes 
democráticos, onde são respeitados os direitos civis e políticos dos 
cidadãos (PINHEIRO, 2012, p.24-25).  

 
 
 
Para crianças e adolescentes, a garantia das liberdades individuais, 

substantivas, justiça, promoção e proteção de direitos, os tornam menos vulneráveis 

e faz com que eles possam alcançar o desenvolvimento humano e social.  

Tais garantias de liberdade passam por uma sociedade democrática 

em sua plenitude, com liberdade de direitos civis e políticos, poder de ação, 

discussão e argumentação, para que se promova a proteção dos mais vulneráveis e 

carentes, através de políticas públicas, ações, projetos no plano macrorregional e 

microrregional, não com uma visão limitada baseada nos moldes tradicionais, mas 

com uma visão humanística de desenvolvimento, onde o ser humano é colocado no 

centro da questão e suas necessidades para uma vida realmente feliz e realizada, 
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são a mola propulsora para que se promova o desenvolvimento através de um 

agente livre. 

 

2.3.1.2 As capabilities 
 

 

Sen (2010), afirma que para alcançar a liberdade e consequentemente 

o desenvolvimento, o indivíduo deve ter ao seu dispor um conjunto do que ele 

chamou de capabilities. As capabilities referem-se a um conjunto de fatores e 

condições de que o indivíduo possui ao seu alcance para escolher o que mais lhe 

promove bem-estar, realização pessoal, reforçando sua condição de agente. 

Conforme Sen: 

 
 

Para muitas finalidades avaliatórias, o “espaço” apropriado não é o das 
utilidades (como querem os “welfaristas”), nem os dos bens primários (como 
exigido por Rawls), mas o das liberdades substantivas – as capacidades – 
de escolher uma vida que se tem razão para valorizar. 
A “capacidade”(capability) de uma pessoa consiste nas combinações 
alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, 
a capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar 
combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente 
expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos) (SEN, 2010, p. 104-
105).   
 
 
 

Zambam, seguindo a linha de Sen, diz que: 

 
 

O desenvolvimento de um conjunto de capabilidades caracteriza a pessoa 
no exercício de sua liberdade, estritamente relacionada com as liberdades 
substantivas, a partir do que tem condições de efetivar as suas escolhas, 
constituir sua identidade individual e as relações que considera 
indispensáveis para a sua realização e suas condições de vida, incluindo a 
sua filiação cultural e religiosa, assim como os bens necessários à 
sobrevivência. 
É condição necessária que as pessoas operem livremente suas escolhas 
considerando uma multiplicidade de opções, as características individuais, o 
ambiente onde vivem e as perspectivas que possuem em relação ao futuro 
(ZAMBAM, 2012, p. 101).  
 

 
Zambam ainda afirma que: 
 
 
 
Uma sociedade que se preocupa com justiça tem como seus objetivos 
oferecer aos seus membros os instrumentos e condições para poderem 
realizar a escolha que consideram importantes. O fortalecimento do 
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exercício das liberdades depende substancialmente, da ampla rede de 
organizações, mais ou menos influentes, que incentivam, sedimentam e 
fortalecem o aprimoramento das capabilidades. Com a sua efetivação, a 
pessoa tem um variado panorama de opções, cujos funcionamentos tornam 
possível buscar aquilo que entende ser importante fazer ou ser. 
Não dispor das necessárias condições de escolha está diretamente 
relacionado com a privação das capablidades básicas para a integração da 
pessoa na vida da sociedade (ZAMBAM, 2012, p. 105).  
 

 

As capabilities são opções reais de escolhas colocadas a favor do 

indivíduo para que este possa promover sua realização pessoal. Aquilo que ele 

considera essencial à vida e importante para que haja bem-estar e realização 

pessoal. Representam fatores mutáveis, pois cada sujeito possuirá uma visão 

diferente de bem-estar e com isso um conjunto diferente de capabilities lhe seriam 

necessárias. 

Não havendo a integração das capabilities à vida do sujeito, não há 

poder de escolha e, com isso, a condição de agente livre acaba prejudicada e o 

desenvolvimento como liberdade não se promove.  

 

2.3.2 O trabalho infantil e o desenvolvimento como liberdade  

 

Crianças e adolescentes que trabalham fora dos padrões 

permissivos ou às margens da legislação, possuem sua formação escolar e cidadã, 

na maioria dos casos, prejudicadas, e ao se tornarem adultos, não se encontram em 

fator de igualdade com outros atores sociais que possuíram outra realidade na 

infância e adolescência, comprometendo a capacidade de participar ativamente das 

escolhas sociais e tomadas de decisões.  

Estes atores sociais como estão inseridos no grupo de vulneráveis, são 

sujeitos propensos à possuírem suas “capabilidades” comprometidas, ao passo que 

comprometem seu futuro face ao “não poder” de escolha do que consideram 

importante para suas vidas. Cria-se um ciclo de tiranias onde crianças e 

adolescentes ficam imersos. 

Além de comprometimento das capabilities, crianças e adolescentes ao 

possuírem suas liberdades substantivas e individuais negadas, perdendo o poder de 

escolha sobre a própria vida. Com isso não escolhem as capalities que lhe 

importam, não alcançam a condição de agente livre e muito menos o 

desenvolvimento como liberdade, perpetuando assim, um círculo vicioso. 
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Uma sociedade que está imersa na visão tradicional de 

desenvolvimento, ou seja, aquela que considera apenas o fator econômico, 

provavelmente será uma sociedade capaz de negar às crianças e adolescentes, 

liberdades substantivas e individuais, oportunidades sociais e capabilites. Assim, 

crianças e adolescentes, neste contexto, podem ser considerados um grupo 

prejudicado, pois estes não possuem, sequer por Lei, plena capacidade de escolha, 

enquanto ainda menores de idade. 

Sen escreve que:  

 
 

Um número imenso de pessoas em todo mundo é vítima de várias formas 
de privação de liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer em 
determinadas regiões, negando a milhões a liberdade básica de sobreviver. 
Nos países mais ricos é demasiado comum haver pessoas imensamente 
desfavorecidas, carentes de oportunidades básicas de acesso a serviço de 
saúde, educação funcional, emprego remunerado ou segurança econômica 
e social [...] (SEN, 2010, p 29).  
 
 
 

 Quando nos deparamos com cenários de trabalho infantil analisado 

em todas as suas formas e características, percebe-se que tais situações 

representam fatores capazes de contribuir com a negação das liberdades 

substantivas básicas dede crianças e adolescentes, que não possuem poder de 

escolha sobre a própria vida perante a realidade que vivenciam. Em situação de 

exclusão escancarada sofrem privações que impedem o desenvolvimento como 

liberdade proposto por Amartya Sen (2010). 
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O TRABALHO INFANTIL 
 
 
 

O trabalho infantil surge como um efeito colateral ou em cascata do 

desenvolvimento, da revolução tecnológica e da busca desenfreada por lucros. O 

trabalho infantil tornou-se tema de suma importância, devido ao crescimento latente 

deste tipo específico de mão-de-obra, que conta com atores, classificados por Flávia 

Piovesan (2006), como um grupo de atores vulneráveis, sendo também uma mão-

de-obra mais barata, que gera mais lucros, servindo ao sistema capitalista. 

 No Brasil, dados do Programa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD), no ano de 2006, apontaram que 5,1 milhões de crianças e/ou adolescentes, 

na faixa etária entre 5 e 18 anos ainda trabalhavam, representando 11,5% (onze e 

meio por cento) da população da faixa etária correspondente. (BRASIL, 2006)  

Ainda segundo as pesquisas do PNAD e do IBGE, 49,5% (quarenta e 

nove e meio por cento) das crianças e dos adolescentes, entre 5 (cinco) e 17 anos, 

exercem afazeres domésticos, sendo tal atividade destinada com maior frequência 

às meninas. (BRASIL, 2006) 

Diante dos dados apresentados, o trabalho infantil ganha destaque e 

merece uma análise cuidadosa que engloba sua contextualização traçando um 

paralelo entre a família e o trabalho, para a verificação de como estas instâncias 

acontecem no cotidiano de crianças e adolescentes. 

É neste contexto que se torna importante analisar o trabalho infantil 

doméstico, realizado no âmbito familiar, observando sua natureza e particularidades, 

as atividades realizadas, o tempo despedido e o nível de responsabilidade, bem 

como a possibilidade de políticas públicas específicas que promovam ou minimizem 

a cultura do trabalho infantil doméstico ostensivo. 

 

3.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL  
 
3.1.1 Conceitos e o desenvolvimento das políticas públicas 

 

Conceituar políticas públicas não é algo fácil, principalmente em países 

latino-americanos que possuem grande dificuldade em distinguir temas relacionados 

às ciências políticas (SECCHI, 2017). 
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Secchi (2016) afirma que para entender o campo da política pública 

dois conceitos são fundamentais: o de problema público e a política pública. “O 

primeiro trata do fim ou da intenção de resolução. O segundo trata do meio ou do 

mecanismo para levar a cabo tal intenção” (SECCHI, 2016, p. 5).  

Conforme SECCHI:  

 
 
O problema público é usualmente definido como a distância entre o status 
quo e uma situação ideal possível para a realidade pública. O problema 
público é um conceito intersubjetivo, ou seja, ele só existe se incomoda uma 
quantidade ou qualidade considerável de atores. Uma política pública é um 
conceito abstrato que se materializa com instrumentos concretos como, por 
exemplo, leis, programas, campanhas, obras, prestação de serviços, 
subsídios, impostos, taxas, decisões judiciais, entre muitos outros  
(SECCHI, 2016, p. 5). 
 
 
 

Assim, pode-se definir as políticas públicas como sendo “uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2017).  

Mesmo assim, o autor sempre reforça que conceituar políticas públicas 

não é tarefa fácil ante as inúmeras abordagens, pensamentos e divergências entre 

os próprios autores, reforçando uma série de dificuldades enfrentadas nessa 

conceituação que ele chama de “nós conceituais”, o que não será objeto de 

abordagem, face à filiação às ideias do citado autor (SECCHI, 2017). 

Enrique Saraiva conceitua políticas públicas no seguinte sentido: 

 
 

Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 
social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 
Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações 
que elas provocam no tecido social, bem como valores, ideias e visões dos 
que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como 
estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, 
desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. A 
finalidade última de tal dinâmica- consolidação da democracia, justiça 
social, manutenção do poder, felicidade das pessoas-constitui elemento 
orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política. 
Com uma perspectiva mais operacional poderíamos dizer que ela é um 
sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões, preventivas ou 
corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários 
setores da vida social, por meio de definição de objetivos e estratégias de 
atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos (SARAIVA, 2006, p. 28-29). 
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 Dois termos se insurgem neste contexto, sendo eles, politics e policy, 

com o intuito, cada um a seu modo, de expressar o que é política. 

Politics é a atividade humana ligada à obtenção e manutenção de 

recursos ligados às necessidades do exercício do poder sobre o homem. Termo este 

muito ligado à política em si (SECCHI, 2017).  

Policy é um termo de maior e mais concreta amplitude, possuindo 

relação com orientações para a decisão e a ação (SECCHI, 2017). 

As políticas públicas acabam tendo maior relação com o termo policy, 

pois aqui, política terá uma relação com orientações para decisões e ações. O termo 

“políticas públicas” referem-se a um conteúdo concreto e simbólico de decisões 

políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões (SECCHI, 2017, p. 

1). 

No campo das políticas públicas cabe ressaltar que, aqui, se adota a 

chamada abordagem multicêntrica ou policêntrica ao invés da estatista ou 

estadocêntrica. 

 Na abordagem multicêntrica são considerados “as organizações não 

governamentais, organizações privadas, organismos multilateriais, rede de políticas 

públicas (policy networks), em conjunto com os atores estatais” (SECCHI, 2017, p. 

3). 

Neste diapasão, através da abordagem multicêntrica, o Estado não 

detém o monopólio das políticas públicas, como propõe a abordagem estatista ou 

estadocêntrica, estando também presentes outros atores, não estatais, para a 

identificação de um problema e a realização de uma política pública para solução de 

tal problema. Mas deve-se ressaltar que mesmo com essa pluralidade de agentes, o 

Estado ainda se destaca quando o assunto são políticas públicas.  

As políticas públicas possuem uma abrangência em vários níveis, ou 

seja, nacional, estadual, estadual e municipal. Não se deve pensar em restringir as 

políticas públicas apenas ao nível nacional, pois é perfeitamente possível, a 

implementação delas em um nível local.  

Dias e Matos ensinam que:  

 
 
As políticas públicas, uma vez que regulamentam os direitos dos cidadãos, 
têm sua origem na Constituição Federal. Esta, ao determinar as 
competências dos Estados, é a primeira referência legal para a elaboração, 
execução e avaliação das políticas públicas. A partir dessa referência 
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macro, as políticas públicas têm, cada uma, seu próprio marco legal 
estabelecido por legislação específica que orienta e regula cada política 
pública[...] (DIAS E MATOS, 2012. p. 134).  
 

 

Secchi aponta que:  

 

 
As políticas públicas tomam forma de programas públicos, projetos, leis, 
campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas 
e organizacionais, subsídios governamentais, rotinas administrativas, 
decisões judiciais, coordenação de ações de uma rede de atores, gasto 
público direto, contratos formais e informais com steakeholders, entre outros 
(SECCHI, 2017. p. 11).  
 
 
 

Ainda deve-se dizer que as políticas públicas se implementam através 

de orientações persuasivas, ou seja, dizendo-se o que fazer e também dissuasivas, 

proibindo ações. 

 Secchi diz que:  

 
 

Os destinatários das políticas públicas são os indivíduos, grupos e 
organizações para os quais a política pública foi elaborada. Também 
conhecidos como policytakers, os destinatários geralmente são rotulados 
como uma categoria passiva de atores, ou seja, uma categoria que mais 
recebe influenciado que provoca no processo de elaboração de políticas 
públicas (SECHHI, 2017, p. 115).  
 
 
 

 Portanto como pode ser percebido, no campo do trabalho infantil, os 

destinatários das políticas públicas, são crianças e adolescentes inseridos neste 

cenário 

Sendo assim, políticas públicas e a atuação conjunta de todos os 

entes, estatais e não estatais, tornam-se de suma importância, e nesta seara 

temática podem ser realizar através de orientações persuasivas e dissuasivas, 

conforme acima relatado. 

A questão do trabalho infantil é uma questão de ordem pública que 

persiste e assola o país e pelos números apresentados por órgãos como IBGE e 

PNAD, sendo alçado a uma categoria de problema público e, portanto, que 

necessita da implementação ou fortalecimento de políticas públicas para sua 

fiscalização, prevenção, erradicação bem como ao fomento ao trabalho infantil 
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dentro dos padrões legais para a não evasão escolar e construção do 

desenvolvimento como fator de liberdade. É tema tão relevante que ganhou um dia 

específico denominado como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, sendo 

este todo dia 12 de junho. 

Passar-se-á agora à análise de alguns exemplos de políticas públicas 

ou programas específicos sobre o trabalho infantil no Brasil. 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E O TRABALHO INFANTIL: alguns exemplos 

 

3.2.1 Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI): considerações iniciais 

 

 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa 

ligado ao Ministério do Desenvolvimento e à Secretaria Nacional de Assistência 

Social e por muitos, considerado a política pública mais importante sobre o trabalho 

infantil, merecendo o destaque pertinente. 

As ideias trazidas são retiradas do site Ministério do Desenvolvimento, 

que é aonde se encontram a maior gama de informações acerca desse programa 

social que faz parte da política pública que visa o combate e erradicação do trabalho 

infantil fora dos padrões legais. 

Insta salientar que o Brasil é referência na comunidade internacional no 

que se refere aos esforços para a prevenção e eliminação do trabalho infantil. O 

Brasil esteve entre os seis primeiros países a receber em 1992 o Programa para a 

Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da OIT e em 2000 ratificou a Convenção 182 

da OIT que trata do tema.13 

Desde então, o escritório da OIT no Brasil vem implementando, por 

meio do IPEC, uma série de projetos e iniciativas para apoiar o país na prevenção e 

eliminação do trabalho infantil.14  

 

 

                                                           
13A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO criou ou fomentou diversos programas que 
tiveram como temática o trabalho infantil no Brasil, sendo que o país ganhou destaque no cenário 
mundial por conta de tais projetos de prevenção ou tentativa de erradicação.  Disponível em: 
http://www.bsb.ilo.org/simtd/.  
14A OIT (Organização Internacional do Trabalho) vem combatendo o trabalho infantil ilegal, 
implantando medidas de cunho regional e mundial para a erradicação e prevenção do trabalho infantil 
ilícito. Disponível em http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm.  

http://www.bsb.ilo.org/simtd/
http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm
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3.2.1.1 O PETI  

 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) teve início, em 

1996, como ação do Governo Federal, com o apoio da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de 

Três Lagoas (MS). Sua cobertura foi, em seguida, ampliada para alcançar 

progressivamente todo o país num esforço do Estado Brasileiro para implantação de 

políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo as 

demandas da sociedade, articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).15 

No ano de 2005, o PETI passa a ser integrado ao Programa Bolsa, 

permitindo uma melhor gestão e transferência de renda, criando a distribuição de 

bolsas mensais à família, para cada filho retirado da situação ilegal de trabalho.  

Já em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política 

Nacional de Assistência Social, que compreende: transferências de renda; trabalho 

social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e 

adolescentes que se encontram em situação de trabalho.16 

Em 2013, iniciou-se a discussão sobre o Redesenho do PETI, 

considerando os avanços obtidos na estruturação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) na política de prevenção e erradicação do trabalho infantil, além da 

nova configuração do trabalho infantil no Brasil, revelada pelo Censo do IBGE de 

2010. 

 O novo cenário do programa possui como objetivo acelerar as ações 

de prevenção e erradicação do trabalho infantil de acordo com o Plano Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador juntamente com a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da 

Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O PETI possui como objetivo principal retirar crianças e adolescentes 

de situação de trabalho infantil fora dos padrões legais impostos. Ou seja, os 

                                                           
15Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti. Acesso em: 
05 de dezembro de 2017. 
16idem 
 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti
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menores de 16 (anos) que estejam trabalhando, até aqueles fora das condições que 

a Lei da Aprendizagem permite, ou seja, aos a partir dos 14 (quatorze) anos.  

Para o PETI o fomento ao trabalho infantil lícito e digno, e em 

contrapartida o combate e erradicação do trabalho infantil ilícito, proporciona à 

criança e/ou adolescente, a garantia de direitos, como sociais e fundamentais e não 

influencia ou interfere na formação escolar desse grupo de sujeitos de direito.  

O PETI possui um viés socioeducacional de cooperação de atores 

estatais e não estatais, da família e de toda sociedade, e vislumbra que o trabalho 

não seja um entrave a à formação humanística de crianças e adolescentes. Se a 

ocorrência do trabalho infantil for verificada, que seja, nos moldes estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1.988, pela CLT e pelo ECA. 

 

3.2.2 Lei da aprendizagem (Lei 10.097/2000) 

 

A Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000) alterou dispositivos da CLT 

para que estes ficassem de acordo com o espírito da lei especial. Os artigos 

alterados foram 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433, ambos da CLT, e todos em 

relação à proteção do trabalho do menor. (BRASIL, 2000) 

A Lei da Aprendizagem visa a conciliação do trabalho exercido por 

menores e sua frequência escolar, para que não se coloque em risco sua formação, 

desenvolvimento moral, físico, psíquico.17 

Pela Lei da Aprendizagem, é proibido qualquer trabalho aos menores 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O art. 428, caput e 

§ 1º, da CLT, alterado pela referida Lei, afirma que:  

 
 

Art. 428, da CLT: Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de 
dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas 
necessárias a essa formação." (BRASIL, 2000) 

§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do 
aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e 
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de 

                                                           
17Interpretação literal e teleológica da Lei da Aprendizagem. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm. Acesso em 18 de setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
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entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica" (BRASIL, 
2000).  

 
 

Tem-se claramente que o contrato de aprendizagem é um contrato de 

trabalho especial, justamente por lidar com atores especiais no processo de 

utilização de mão-de-obra. Possui duração máxima de 2 anos, sendo que pode se 

valer do contrato de aprendizagem, àqueles compreendidos na faixa etária dos 14 

aos 24 anos , e ponto que merece destaque é o que consta no art. 433, III,  da CLT, 

que diz que o contrato de aprendizagem será extinto por ausência injustificada do 

aprendiz  à escola, que implique em perda do ano letivo.18 

 Portanto pode ser percebido que através do contrato de aprendizagem 

visou-se, a todo momento, preservar a integridade de crianças e adolescentes nos 

mais variados aspectos, garantindo direitos trabalhistas e fomentando a formação 

escolar. 

 

3.2.3 Programa aprendiz legal 

 

O programa do Aprendiz Legal foi criado com o intuito de preparação e 

inserção dos jovens no mercado de trabalho, apoiados na Lei da Aprendizagem (Lei 

10.097/2000).  

Afirma-se no Programa do Aprendiz Legal, objetivos como: 

 
 

Com o Aprendiz Legal, temos o desejo de contribuir para a formação de 
jovens autônomos, que saibam fazer novas leituras de mundo, tomar 
decisões e intervir de forma positiva na sociedade. Acreditamos que é 
responsabilidade compartilhada do Estado, da sociedade, da família e dos 
próprios jovens fortalecer sua autoestima e sua condição de cidadãos por 
meio do trabalho.19 
 
 
 

A inserção responsável de jovens ao mercado de trabalho é capaz de 

combater a evasão escolar, outro grande objetivo do programa e benefício da Lei da 

Aprendizagem. 

 

                                                           
18Interpretação do capítulo IV, com o título de “Da proteção do trabalho do menor”, seção IV “dos 
deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores-da aprendizagem, constante nas 
normas da Consolidação das Lei do Trabalho (CLT) 
19Disponível em: http://site.aprendizlegal.org.br/. Acesso em: 11 de setembro de 2018.  

http://site.aprendizlegal.org.br/
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É por esses e outros fatores que ela não pode ser encarada apenas como 
uma obrigação por parte das empresas. Mais do que uma Lei que deve ser 
cumprida, é um instrumento capaz de transformar a realidade de milhares 
de jovens e impactar de forma positiva a sociedade.20 

 
 
 

O programa se insere nas ideias do desenvolvimento como liberdade, 

de Amartya Sen (2010), adotadas neste estudo, pois possui a preocupação em 

conjugar o trabalho de crianças e adolescentes com suas formações humanas e 

sociais, sem que haja prejuízos um em detrimento do outro, buscando seguir as 

legislações e peculiaridades para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

O Aprendiz Legal é conduzido por uma metodologia pensada para 

integrar o conhecimento adquirido em encontros de formação teórica com o 

conhecimento prático profissional dentro de uma empresa, envolvendo a experiência 

do trabalho como eixo condutor. 

Com o objetivo de formar cidadãos autônomos, os jovens são 

preparados para a transição entre a escola e o trabalho, desenvolvendo, assim, sua 

postura crítica e criativa. A prática é o objetivo principal do currículo do aprendiz, e 

ela se desenvolve guiada pelas diretrizes da Lei de Aprendizagem e pelos 

pressupostos pedagógicos da Metodologia Telessala.21 

A Telessala sugere que a aprendizagem seja feita com 

interação, colocando instrutores e aprendizes em um mesmo patamar. Há uma troca 

de experiências e afinidades, construídas em torno da proposta pedagógica do 

Aprendiz Legal: trabalhabilidade, diversidade e juventude. 

A aprendizagem é feita em círculo com o sentido de unidade e 

integração. Dentro de uma roda de conversa são colocados em discussão temas 

que fortalecem a autoestima dos aprendizes e o vínculo entre todos. 

Percebe-se que o programa do Aprendiz Legal se preocupa a todo 

momento com os atores sociais envolvidos, com sua formação cidadã, com a 

garantia de um desenvolvimento humano e social de crianças e adolescentes, 

fomentando o trabalho digno, legal e que insere os jovens na sociedade ao invés de 

excluí-los. 

 

 

                                                           
20Disponível em: http://site.aprendizlegal.org.br/. Acesso em: 11 de setembro de 2018. 
21Metodologia e objetivos retirados da página no programa Aprendiz legal, Disponível em: 
http://site.aprendizlegal.org.br/metodologia. Acesso em: 11 de setembro de 2018.  

http://site.aprendizlegal.org.br/lei
http://site.aprendizlegal.org.br/
http://site.aprendizlegal.org.br/metodologia


56 

 

3.2.4 Resgate à infância  

 

 O Resgate à Infância é um programa de iniciativa do Ministério Público 

do Trabalho, que através da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 

Trabalho da Criança e do Adolescente - COORDINFÂNCIA, criada por meio da 

Portaria nº 299, de 10 de novembro de 2000, tem como objetivo promover, 

supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do 

trabalho de crianças e adolescentes, dando tratamento uniforme e coordenado ao 

referido tema no âmbito do Parquet trabalhista.22 

As principais áreas de atuação da Coordenadoria são: promoção de 

políticas públicas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil informal; 

efetivação da aprendizagem; proteção de atletas mirins; trabalho infantil artístico; 

exploração sexual comercial; autorizações judiciais para o trabalho antes da idade 

mínima; trabalho infantil doméstico; trabalho em lixões; entre outras.23 

Percebe-se que o Ministério Público do Trabalho promove programas e 

atuações no campo do trabalho infantil dada a importância que o tema constitui e a 

elevada utilização deste tipo de mão-de-obra, que fica à margem da legislação e  

pode colocar em risco o desenvolvimento humano e social, o desenvolvimento como 

liberdade dos atores em questão. 

 

3.2.5 Escola de aprendizagem e cidadania (ESAC) 

 

A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania) de Franca completou, 

no dia 12 de agosto de 2018, 49 anos de história. Fundada por membros do Rotary 

Club de Franca, a antiga Guarda Mirim nasceu com o objetivo de levar educação a 

jovens francanos. Em quase cinco décadas, foi responsável por formar mais de 35 

mil meninos e meninas e encaminhá-los para o mercado de trabalho.  

Responsável por coordenar a área azul desde 1986, apenas em 2004 

que a Guarda Mirim alterou sua denominação para Esac e passou, com orientação 

do Ministério Público do Trabalho, a oferecer cursos com base na Lei de 

Aprendizagem e ampliou sua área de atuação.  

                                                           
22Disponível em: http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/area-atuacao/crianca-adolescente/. 
Acesso em: 12 de setembro de 2018. 
23Idem 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/area-atuacao/crianca-adolescente/
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 A Esac atende cerca 650 jovens através de quatro projetos: Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes; Serviço de 

Proteção Social à adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e prestação de serviços comunitários; programa de 

aprendizagem e programa primeira etapa.24 

O Uni-FACEF, em 2004, firmou parceria com representantes da ESAC, 

Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Rotary Club e SENAI, visando 

oferecer oportunidade a jovens de 14 a 17 anos, oriundos de famílias de baixa 

renda, curso de auxiliar administrativo, viabilizando o projeto aprendiz.25 

Portanto encontra-se aqui uma política pública de caráter municipal 

criada e fomentada por organismos não estatais, mas que atuam em conjunto com o 

Estado, para viabilizar à crianças e adolescentes, trabalho de forma condizente com 

seus aspectos cronológicos, físicos, e psíquicos, sem colocar em risco a formação 

social e humana, pelo contrário, viabilizando-as ainda mais, oferendo oportunidades 

a quem, em muitas situações, não teria. 

 O trabalho infantil, em suas diversas faces, necessita da criação, 

implementação e fomento de políticas públicas específicas em um esforço conjunto 

do Estado, da família e da sociedade em geral, como parte do processo de solução 

para eliminar esse problema público, que se instalou no país como produto do 

capitalismo. Caso não combatido, o trabalho infantil às margens das legislações, 

pode colocar em risco o desenvolvimento de crianças e adolescentes, prejudicar sua 

formação humana e social, retirando-lhes a condição de igualdade perante outros 

atores sociais que não vivenciaram o mesmo processo. 

 

3.2.6 Programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem 

 

No ano de 2013 o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 

juntamente com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), criou o Programa de 

Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, abrangendo uma 

ação conjunta dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), com o objetivo de 

                                                           
24Informações obtidas na matéria de jornal “Esac chega 47 anos e comemora a formação de 35 
mil”. Disponível em: https://gcn.net.br/noticias/330414/franca/2016/08/esac-completa-47-anos-e-
comemora-a-formacao-de-35-mil-adolescentes. Acesso em: 26 de setembro de 2018. 
25Uni-FACEF. Disponível em: https://www.unifacef.com.br/extensao/projetos/projeto-aprendiz/. Acesso 
em: 26 de setembro de 2018. 

https://gcn.net.br/noticias/330414/franca/2016/08/esac-completa-47-anos-e-comemora-a-formacao-de-35-mil-adolescentes
https://gcn.net.br/noticias/330414/franca/2016/08/esac-completa-47-anos-e-comemora-a-formacao-de-35-mil-adolescentes
https://www.unifacef.com.br/extensao/projetos/projeto-aprendiz/


58 

 

prever ações, medida e projetos para o banimento do trabalho infantil bem como 

assegurar a adequada profissionalização do adolescente, como instrumento de 

alcance do trabalho e vida dignos.26 

Para tanto o TRT da 15ª Região, que abrange Campinas e o interior de 

São Paulo, criou os chamados Juizados Especiais da Infância e da Adolescência 

(JEIAs), com a missão de analisar, conciliar e julgar todos os processos envolvendo 

o trabalhador com idade inferior a 18 anos, incluindo os pedidos de autorização para 

o trabalho de crianças e adolescentes, as ações civis públicas e coletivas e as 

autorizações para as fiscalizações do trabalho infantil doméstico em cada uma das 

regiões em que estiverem instalados. Inicialmente foram criados 10 JEIAs, sendo o 

primeiro deles instalado na cidade de Franca/SP, face à sua grande tradição na 

temática do trabalho infantil.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26Disponível em: www.portal.trt15.jus.br . Acesso em: 19 de fevereiro de 2019.  
27idem 

http://www.portal.trt15.jus.br/
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4 O TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO NO BRASIL E ESTUDOS 
EMPÍRICOS 
 
 
4.1 O TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO NO BRASIL E SEUS ASPECTOS  
 

O Trabalho Infantil Doméstico (TID) é uma realidade no Brasil, apesar 

dos traços de invisibilidade tanto enfatizados por vários autores. 

A definição de TID conforme Alberto, Nunes, Cavalcante e Santos 

(2006) refere-se, além dos afazeres, ao tipo de relação da criança e do adolescente 

com os habitantes da casa, ao processo de trabalho e à presença ou ausência de 

remuneração. O que possibilita caracterizar o TID em três modalidades: O tipo 

socialização, que é considerado todo trabalho realizado na própria casa e que tem o 

caráter de socialização e participação na vida familiar. 

 O tipo ajuda, que diz respeito ao trabalho realizado na casa da família 

ou de terceiros, no qual a criança ou adolescente assume responsabilidades pelo 

cuidado da casa ou de pessoas, liberando os adultos para realizarem outras 

atividades, contribuindo de forma indireta para a renda familiar, para a produção e 

reprodução. E o tipo remunerado que é aquele trabalho no qual a criança ou 

adolescente recebe um pagamento em dinheiro ou gêneros e há nitidamente 

estabelecida uma relação de trabalho empregador e empregado. O foco do presente 

artigo são os tipos socialização e ajuda, devido o seu caráter de invisibilidade e 

realização no próprio domicílio (ALBERTO et al., 2006). 

Apesar dos elementos diferenciadores nas três modalidades, a reflexão 

acerca da participação de crianças e adolescentes nos serviços domésticos 

contempla ainda elementos pertinentes ao caráter socializador ou segregacionista 

da atividade, as implicações para o desenvolvimento biopsicossocial, mais 

especificamente os agravos à saúde e à violação de direitos (PATRIOTA E 

ALBERTO, 2014).   

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em um de seus julgados se 

manifestou acerca do trabalho infantil doméstico, trazendo importantes elementos da 

caracterização da prática e das atividades desenvolvidas, senão vejamos:  
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RECURSO ESPECIAL. TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO. DENÚNCIA 
POR INCURSÃO NO ART. 232 DO ECA. INAPLICABILIDADE DA LEI 
MARIA DA PENHA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de 
aplicação da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5º, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. 2. A recorrida foi denunciada por submeter 
adolescente do sexo feminino a trabalhos domésticos inadequados a sua 
saúde e condição física, consistentes em arrumação da casa e cuidados 
de criança. Os supostos maus tratos narrados na exordial são oriundos de 
relação de subordinação entre patroa e empregada e não de submissão 
da vítima a constrangimento em razão de ser mulher inferiorizada na 
relação de convivência, motivo pelo qual o caso concreto não atrai a 
proteção da Lei Maria da Penha. 3. Recurso especial não provido. [grifo 
nosso] 
(STJ - REsp: 1549398 TO 2015/0200938-5, Relator: Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 14/03/2017)28 

 

 
Portanto dentro jurisprudência, tribunais da alta corte do país vêm se 

manifestando sobre o fenômeno do trabalho infantil doméstico, entendo ser ele um 

trabalho inadequado às condições físicas e psíquicas da criança e do adolescente, 

com uma transferência de responsabilidades que vão além das capacidades dos 

sujeitos em questão. 

 Para Danila Gentil Rodriguez Cal o trabalho infantil doméstico (TID) 

uma “prática socialmente enraizada em nosso país”, onde as relações de dominação 

ou subordinação ocorrem preponderantemente em meninas e “e evidenciam 

constrangimentos estruturais relacionados à gênero, à classe e à raça”, sendo o TID 

uma das atividades mais opressivas que existem (2015, p. 212). 

André Viana Custódio (2006), afirmou que o trabalho infantil doméstico 

é considerado como um trabalho alienado, prestado por crianças e adolescentes, 

onde é necessária a delimitação do espaço e afirmando que mesmo se realizado em 

âmbito familiar pode ser considerado como trabalho infantil, quando crianças e 

adolescentes assumem afazeres domésticos típicos de adultos, suportando 

responsabilidades que vão além das suas próprias capacidades e em prejuízo do 

seu próprio desenvolvimento. 

Kátia Magalhães Arruda (2008) apontou que o trabalho infantil no 

âmbito doméstico e familiar, na maioria das vezes é encoberto, possuindo uma 

exploração “invisível” ou extremamente sutil, considerando que este tipo de trabalho 

                                                           
28Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443270754/recurso-especial-resp-1549398-
to-2015-0200938-5. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019.  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443270754/recurso-especial-resp-1549398-to-2015-0200938-5
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443270754/recurso-especial-resp-1549398-to-2015-0200938-5
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infantil carrega em si fortes traços de heranças culturais. Ainda sob sua ótica, Arruda 

(2008) expõe que nesta forma de trabalho infantil, há a completa coisificação de 

crianças e adolescentes, desde que pobres ou economicamente desfavorecidos. 

Arruda (2008) afirma que o trabalho infantil doméstico é uma das piores 

formas de trabalho, sendo também apontando pelo UNICEF como tal, pois perpetua 

a exclusão social já acentuada pela pobreza, onde se retira também o direito a ser 

criança, o acesso regular à escola e a um crescimento saudável, que garantem um 

estado de bem-estar social em conjunto com garantias básicas de cidadania. 

 Para Gabriela Patriota e Maria de Fátima Alberto a análise do trabalho 

infantil doméstico (TID): 

 
 

(...) carece levar em consideração a articulação dos vários elementos, tais 
como jornada de trabalho, carga de trabalho, relações sociais, tempo para 
as brincadeiras e para as tarefas escolares e grau de responsabilidade da 
tarefa, pois a conceituação aparentemente simplista de que visa à 
socialização pode esconder a violação de um direito (PATRIOTA E 
ALBERTO, 2014, p. 896).  

 

 
Institutos como o PNAD e o IBGE, demonstraram o quanto a utilização 

da mão-de-obra infantil tomou proporções de grande magnitude e o quanto o 

trabalho infantil doméstico se desenvolveu nos últimos anos (BRASIL, 2016). 

 Mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

trabalhavam em casa com cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, segundo o 

módulo de Trabalho Infantil da Pnad Contínua 2016 (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua), divulgado pelo IBGE (BRASIL, 2016).  

A pesquisa também mostrou que 20,1 milhões de crianças dedicam, 

em média, 8,4 horas semanais a essas atividades.29 

O trabalho infantil realizado no âmbito doméstico ou familiar é o de 

maior dificuldade de percepção, pois coloca a criança ou o adolescente em uma 

posição de invisibilidade e com dificuldades de percepção da exploração infantil. 

(CUSTÓDIO, 2006) 

Conforme o UNICEF (Fundo Para as Nações Unidas): 

 
 

                                                           
29Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18384-pnad-c-trabalho-infantil-noticia.html. Acesso em: 18 de junho de 2018. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18384-pnad-c-trabalho-infantil-noticia.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18384-pnad-c-trabalho-infantil-noticia.html
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Os trabalhadores domésticos estão entre os trabalhadores mais explorados 
e abusados por uma série de razões, incluindo a discriminação, a exclusão 
das leis trabalhistas, isolamento, e sua natureza oculta. As crianças estão 
em risco ainda maior, devido à sua idade, à falta de consciência dos seus 
direitos, à separação de sua família e à dependência de seu empregador. 
Embora nem todas as crianças trabalhadoras domésticas sofram abuso ou 
exploração, as crianças que trabalham como empregadas domésticas estão 
particularmente vulneráveis ao tráfico, ao trabalho forçado e às piores 
formas de trabalho infantil, tornando o trabalho infantil doméstico uma das 
formas mais comuns e potencialmente exploradoras do trabalho infantil no 
mundo de hoje.30 (NOVA YORK, 2018) 

 
 

A Convenção dos Direitos das Crianças afirma que:  

 
 
 
Artigo 2: 
 
1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente 
Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua 
jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, 
idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica 
ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais. 
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou 
castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas 
ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares. (Brasil, 
1990) 
Artigo 3: 
2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e 
o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em 
consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas 
responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as 
medidas legislativas e administrativas adequadas (Brasil, 1990). 

 

 
 Com isso, observa-se que, não dirimiu a responsabilidade dos pais, 

tutores ou responsáveis legais pelo desenvolvimento e cuidado com crianças e 

adolescentes, pelo contrário, atribui-lhes responsabilidade que garantam o 

desenvolvimento humano e social dos menores.   

Quando os próprios pais ou responsáveis não cumprem a Lei, 

estabelecendo a obrigação do trabalho doméstico dentro de casa, o tema ganha 

destaque, porque de todas as formas de trabalho infantil, ele é o que possui 

nuances, características mais difíceis de serem percebidas e, o que fica mais à 

margem legislativa, justamente por ocorrer basicamente no seio da própria família.  

                                                           
30UNICEF. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/media_25609.html. Acesso em: 19 de junho 
de 2018. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/media_25609.html
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Portanto, ao longo dos estudos e pesquisas, percebe-se a relevância 

do tema e os desdobramentos que o trabalho infantil possui. Dentro desses 

desdobramentos encontra-se o trabalho infantil doméstico, uma das formas ou 

senão a forma mais difícil de ser percebida, pois encontra-se dentro de núcleos 

familiares, próprios ou de terceiros, envolvido pelo viés da “invisibilidade”, pois 

acontece em locais de difícil percepção. 

 O trabalho infantil doméstico (TID) é tema desafiador e que vem 

despertando o olhar de diversos órgãos a nível nacional e mundial. No Brasil o 

enfrentamento da questão começa em meados dos anos de 1999 e 2000 em 

conjunto com ações referentes ao trabalho infantil de forma genérica.  

A atuação integrada de organismos internacionais com o poder público 

e a sociedade brasileira são os meios de combate à prática desse tipo específico de 

trabalho doméstico, que traz em si trações histórico-culturais extremamente 

enraizados, dos tempos da escravidão e do sistema de produção agrícola.  

O trabalho infantil doméstico é um problema social, de difícil 

investigação, pois na grande maioria dos casos, ocorre dentro do seio familiar. É um 

tema delicado, assim como o trabalho infantil em geral, e por isso, necessitam de um 

olhar cuidadoso e integrado do Estado, da sociedade e da própria família, para a 

conscientização sobre serem um problema social e a partir disso criarem meios para 

prevenção e erradicação das práticas exploratórias, que expõem crianças e 

adolescentes à violação de direitos humanos e sociais, prejudicando-os em seu 

desenvolvimento como liberdade.   

 

4.2 A PESQUISA DE CAMPO  

 

4.2.1 Os procedimentos metodológicos adotados 

 

4.2.1.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa com análise 

quantitativa. Quanto aos objetivos, foi de cunho exploratória, descritiva e explicativa, 

valendo-se de procedimentos bibliográficos, documentais e pesquisa de campo. 
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4.2.1.2 Participantes 

 

A coleta de dados se deu com a participação de 72 alunos de uma 

escola pública estadual localizada na cidade de Franca/SP, no bairro Jardim Luiza II, 

de faixa etária entre 11 a 14 anos, de ambos os sexos, matriculados entre o sexto e 

o nono ano de ensino fundamental II, tanto no período matutino quanto vespertino, 

sendo realizada em 2 etapas: a-) questionário a ser aplicado em sala de aula; b-) 

entrevista com um grupo focal, conversando sobre o tema trabalho, escola e família. 

 

4.2.1.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados contou em um primeiro momento com a aplicação de 

questionário em sala de aula, sendo estes baseados nos questionários formulados 

pelo pesquisador e professor Larry French31 em pesquisa realizada também na 

cidade de Franca/SP, com adaptações que se fizeram necessárias, pois os 

questionários originais eram muito extensos e abordavam muito o trabalho infantil no 

âmbito interno das fábricas de sapato e bancas de pesponto e neste estudo o foco 

seria o trabalho infantil doméstico. As adaptações foram feitas pelo (a) próprio (a) 

pesquisador (a) deste estudo, levando em consideração os objetivos da pesquisa. 

 A princípio foram convidados a participar da pesquisa todos os alunos 

de sexto a nono ano, dentro da faixa etária estabelecida e, que entregaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) devidamente assinado pelos 

responsáveis bem como o Termo de Assentimento (TA), onde neste expressavam a 

vontade ou não em participar, através de assinatura própria.  

A aplicação dos questionários foi feita com a supervisão do (a) 

presente pesquisador (a), em sala de aula, com os que cumpriram as exigências 

formais estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF e nos 

horários pré-estabelecidos com a Escola.  

                                                           
31Pesquisador. Ph.D em Cornell University School of Industrial and Labor Relations em relações de 
trabalho. Professor de faculdades de administração em Northeastern University in Boston, University 
of Texas in Arlington, and Virginia Tech in Virginia. 
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Quanto ao grupo focal32, este se deu em uma segunda fase, mais 

restrita e complementar, após a análise dos questionários, sendo os participantes 

escolhidos de acordo com as respostas que mais se enquadraram aos objetivos da 

pesquisa, conforme a proposta de Minayo (2010). Houve uma conversa com roteiro 

semiestruturado, gravada e transcrita, para preservar a veracidade das informações, 

sendo tal roteiro nos seguintes termos: 1-)  Qual o tipo de  relação que tenho com a 

minha família?; 2-)  Quais as minhas tarefas dentro de casa?; 3-) O que eu mudaria 

em minha rotina?.  

 

4.2.1.4 Análise dos dados 

 

Para a análise dos questionários foi realizada estatística e, quanto às 

entrevistas em grupo focal, foi realizada uma análise de conteúdo conforme o que 

Minayo propõe, ou seja: 

 
 

A construção do roteiro para a realização da entrevista em grupo tem pelo 
menos duas condições imprescindíveis: ser suficientemente provocador 
para permitir um debate entusiasmado e participativo; e promover condições 
de aprofundamento, fazendo jus ao que se pretende com esta técnica. 
Vários meios podem ser usados: (a) a formulação de uma pergunta central 
acompanhada de alguns itens que, durante a aplicação da técnica, possam 
ajudar a condução do tema rumo à focalização; (b) a escolha de um 
audiovisual, por exemplo, de pequena parte de um filme, abrindo uma 
discussão livre, no primeiro instante, e depois direcionada por perguntas ou 
inserções do pesquisador, a partir das falas; (c) a elaboração, pelo 
investigador, de um texto episódico que provoque e focalize a discussão, 
dentre outros. (...) 
Os instrumentos para debate dos grupos focais necessitam ser delineados. 
Pode-se, por exemplo, decidir que os temas de discussão e a dinâmica 
adequada serão escolhidos depois da realização das entrevistas. Ou, pelo 
contrário, o investigador opta por estabelecer de antemão o conteúdo e a 
forma do debate que os grupos focais se processem pari passu com outras 
técnicas de abordagem (MINAYO, 2010, p.192-193). 
 

 
 

As entrevistas em grupo focal contaram com dinâmicas para que 

despertassem os participantes ao debate, discussão, girando o a entrevista em torno 

de um roteiro pré-estabelecido no estudo. 

 

                                                           
32O grupo focal é um método utilizado em pesquisas qualitativas, podendo ser o ponto centro da 
coleta de dados ou usado de forma complementar. Baseia-se na interação entre as 
pessoas/participantes para se obter os dados necessários à pesquisa.  
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 4.2.1.5 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, o estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-

FACEF), o COMEP, tendo sido aprovado na reunião de 10 de setembro de 2018, 

conforme parecer em anexo. 

  

4.3 RESULTADOS 

 

  A pesquisa empírica foi realizada em uma escola estadual localizada 

na cidade de Franca, no interior de São Paulo, com autorização devidamente 

concedida pela Diretora responsável.  (ver apêndice 3) 

A escolha da referida escola se deu em virtude de se considerar o 

ambiente como um “locus” apropriado para a investigação do fenômeno do trabalho 

infantil doméstico (TID), face ao grande número de crianças e adolescentes ali 

encontrados. Um projeto realizado pelo (a) presente orientador (a) dessa pesquisa 

junto à escola viabilizou o contato do (a) pesquisador (a) com a Direção do local e foi 

fundamental para a escolha da referida escola e a obtenção da autorização para a 

realização dos trabalhos referentes à pesquisa.  

Os estudos iniciaram-se no dia 29/10/2018, às 7h da manhã, dia este 

que foi estabelecido juntamente com a diretoria da escola, bem como cronograma 

para que a coleta acontecesse. A data inicial foi escolhida pois esta seria a data de 

rematrícula na escola e muitos pais ali estariam presentes, o que facilitaria o contato 

e a empatia deles com a pesquisadora e com a pesquisa, o que poderia ajudar na 

obtenção das assinaturas dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, o que 

de fato ocorreu.  

Este primeiro contato foi fundamental para que os pais ou responsáveis 

permitissem que as crianças e adolescentes, dentro da faixa etária determinada, 

pudessem participar, gerando um espírito de confiança no estudo. 

No dia 31/10/2018, mais um dia de coleta, também tido como 

estratégico pelo cronograma traçado junto à escola para a fluidez da pesquisa, pois 

era dia de reunião de pais, mais termos de consentimento livre e esclarecido foram 

entregues e mais autorizações concedidas, sempre com abordagem de forma 
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aberta, explicando a pesquisa e procurando adotar uma linguagem de fácil 

compreensão. 

Feita essa abordagem, onde o vínculo inicial ficou estabelecido, foi o 

momento de ir de sala em sala de aula, conversar com as crianças e adolescentes, 

alunos da escola, explicar a eles a pesquisa e convidá-los a participar, entregando a 

todos os que estavam em sala de aula os documentos necessários, ou seja, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento, 

orientando-os sobre como deveria ser o preenchimento e marcando o dia para a 

entrega.   

Adotou-se a estratégia de entregar em um dia e marcar para buscar no 

dia imediatamente subsequente, para que eles não esquecessem os documentos e 

o assunto ficasse vivo em suas memórias.  

Àqueles que os pais já tinham assinado o TCLE, foi explicado que já 

estavam autorizados a participar e perguntados se queriam participar, sendo que, 

aos que concordaram, foi entregue o Termo de Assentimento, no qual foi ali mesmo 

assinado e devolvido. 

Criou-se também um vínculo com os alunos, que a todo momento, se 

mostraram curiosos e interessados ao menos em saber do que se tratava o 

“trabalho”, quem era aquela pessoa ali, como fazia para participar. 

Nos dias marcados para cada sala, o (a) pesquisador (a) foi 

pessoalmente recolher os documentos e verificou previamente se estavam de 

acordo. A grande maioria entregou conforme o combinado; alguns esqueceram, mas 

pediram se poderiam levar outro dia e como o (a) pesquisador estaria lá outros dias 

para a aplicação dos questionários, consentiu. 

Passou-se à fase dos questionários, onde marcou-se o dia com cada 

sala para que aqueles que estavam com todos os documentos de acordo pudessem 

realizar a atividade.  

Após a aplicação de todos os questionários e prévia análise realizou-se 

seleção dos participantes para o grupo focal que constituiu uma nova etapa da 

coleta de dados, agora com um número reduzido de participantes. 
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4.3.1 A aplicação dos questionários 

 

Conforme já dito anteriormente os questionários foram baseados em 

questionários existente e formulados pelo pesquisador e professor Larry French33 

com adaptações que se fizeram necessárias,  

Nos dias agendados com a própria escola, procedeu-se à aplicação 

dos questionários em sala de aula, durante o horário letivo, sendo que nas turmas 

de 6º ano, duas estudantes de psicologia estavam presentes para ajudar o (a) 

pesquisador (a), pois o número de alunos era mais elevado e a faixa etária menor, o 

que demandava maior atenção, sendo dedicado um dia exclusivamente aos alunos 

deste ano em específico. 

Quanto às demais salas, o (a) pesquisador realizou a aplicação dos 

questionários sozinho (a), conduzindo a atividade, porém em momento algum houve 

a influência em nenhuma das respostas. 

Ao todo, foram 72 participantes, de ambos os sexos, sendo 51 meninas 

e 21 meninos, divididos entre as salas de sexto a nono ano, conforme matriculados, 

sendo oriundos tanto do período matutino como vespertino.  

 

4.3.2 O grupo focal 

 

O grupo focal se deu em uma nova etapa da coleta de dados, após a 

aplicação dos questionários e prévia análise para seleção dos participantes, que 

formaram um grupo misto.   

A seleção dos participantes se deu pela análise, em conjunto, das 

respostas dos questionários, em especial, dos tópicos 14-parte C: ajudando em casa 

e 16- Parte E: sua vida e pensamentos. Foram selecionados aqueles que mais 

conseguiram passar para o papel situações em que se encontravam realizando 

trabalho infantil doméstico, o descontentamento com essa situação e a vontade de 

mudá-la, chegando-se a um grupo misto de 8 participantes, sendo 4 meninas e 4 

meninos. 

                                                           
33Ph.D em Cornell University School of Industrial and Labor Relations em relações de trabalho. 

Professor de faculdades de administração em Northeastern University in Boston, University of Texas 

in Arlington, and Virginia Tech in Virginia.  
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 Feita a seleção dos participantes, primou-se por fazer um grupo focal 

que buscasse a construção de vínculos entre os participantes e a pesquisa, bem 

como com o (a) pesquisador (a), através de dinâmicas, conversas, situações lúdicas 

buscassem trabalhar com o imaginário para procurar atingir os objetivos traçados no 

roteiro do grupo. 

Assim, o grupo contou com um roteiro pré-estabelecido e diante deste 

as dinâmicas foram construídas. As dinâmicas oferecidas buscaram envolver os 

sentidos da visão, audição, a capacidade criativa com materiais de artes, a escrita, a 

fala, a degustação, todas visando fomentar o debate.  

 

4.3.3 Os resultados obtidos na análise dos questionários 

 

A aplicação e análise dos questionários foi o ponto central da coleta de 

dados para a pesquisa. Ao todo foram 81 crianças e adolescentes que estavam com 

a documentação correta, sendo que foram aplicados 72 questionários, face alguns 

terem faltado nos dias de tal aplicação.  

A análise quantitativa foi feita por regra de três simples, aritmética, 

extraindo-se as porcentagens para cada item e pergunta do questionário levando-se 

em consideração o número 72, como o número total e correspondente a 100% (cem 

por cento). 

A seguir serão apresentados os dados obtidos pelos questionários 

aplicados: 

 

Tabela 1- número total de autorizações e de participantes nos questionários 
___________________________________________________________________ 
Autorizações  Corretas        Participantes            Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
      81        72                                  (100%) 

___________________________________________________________________ 
Os 72 participantes representam o número considerado como 100% que será levado em 
consideração para a análise estatística das respostas. 
 
 

A presente tabela expõe o número de pessoas que entregaram todos 

os documentos necessários para participação da pesquisa, sendo que foram 81 
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pessoas, e nos dias marcados para a aplicação dos questionários, alguns desses 

participantes faltaram, sendo que com isso a pesquisa contou com 72 participantes 

com toda a documentação necessária e correta. 

 

Tabela 2- número de participantes por gênero: 
___________________________________________________________________ 
 Sexo         Porcentagem 

                                                                                        ___________________ 

    
___________________________________________________________________ 
 Masculino= 21       (29,16%) 

 Feminino= 51       (70,83%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 2 mostra que o grupo de participantes contou com 51 

meninas, expressando 70,83% dos participantes e 21 meninos, que somaram 29, 

16% dos participantes. 

 

Tabela 3- Quantidade de alunos participantes por série 
___________________________________________________________________ 
 Séries                 Porcentagem 

                                                                                     _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
6º A= 12         (16,66%) 

6ºB= 9        (12,5%) 

6ºC= 10        (13,88%) 

7º A= 5        (6,94%)   

7º B=13        (18,05%) 

8º A=10           (13, 88%) 

8º B= 8         (11,11%) 

9º A= 2         (2,77%) 

9º B= 3         (4,16%) 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 3 tem-se o número de alunos participantes por série, sendo 

que em geral os alunos dos 6º anos participaram em maior número se contados em 
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conjunto e os alunos do 7º B, representam a sala com o maior número de 

participantes contados por salas individuais. 

 Ao todo são por série: 6º A= 12, (16,66%); 6ºB= 9(12,5%); 6ºC= 

10(13,88%); 7ºA= 5 (6,94%); 7ºB=13 (18,05%); 8ºA= 10 (13,88%); 8º B= 8 (11,11%), 

9º A= 2 ( 2,77%) e 9ºB= 3 (4,16%)       

  

Tabela 4- Faixa etária dos participantes 
___________________________________________________________________ 
 Idades                  Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
11 anos: 13          (18,05%) 

12 anos: 23         (31,94%)  

13 anos: 20          (27,77%)  

14 anos: 15          (20,83%)  

   

___________________________________________________________________ 

Aqui os resultados mostram a faixa etária dos participantes, sendo que 

a grande maioria se encontra na faixa de 12- 13 anos de idade, que representam o 

total de 43 alunos (59,71%). Nas demais faixas etárias, ou seja, 11 e 14 anos, o 

número de participantes perfaz o total de 28 alunos (38,88%). 

 

Tabela 5- Bairro onde moram os participantes 
___________________________________________________________________ 
 Bairros                 Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Jardim Luiza I e II: 63        (87,5%) 

Outros Bairros: 7         (9,72%) 

Não informaram: 2         (2,77%)  

___________________________________________________________________ 

A tabela 5 expõe os bairros onde vivem os participantes, sendo que 

87,5% deles moram nos Bairros Jardim Luiza I e II, que são bairros contínuos e 
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onde se encontra localizado o locus da pesquisa. Em outros bairros, apenas 7 

participantes (9,72%). 

 

Tabela 6- Cidade onde os participantes nasceram 
___________________________________________________________________ 
 Cidade                   Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Franca: 61           (84,72%)   

Outra localidade: 11        (15,27%)   

___________________________________________________________________ 

Nesta tabela pode-se perceber que os participantes em sua maioria 

são nascidos na cidade de Franca/SP, representando 84,72% dos participantes. Em 

outra localidade apenas 11 participantes (15,27%). 

 

Tabela 7- Com quem os participantes moram 
___________________________________________________________________ 
 Moram com:         Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Pai e mãe: 56         (77,77%) 

Só com a mãe: 11        (15,27 %) 

Só com o pai: 1         (1,38 %) 

Com outras pessoas: 4       (5,55%) 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 7 os resultados mostram que 77,77% dos participantes são 

oriundos de lares biparentais, vivendo com o pai e a mãe. Outro dado relevante é 

que os participantes oriundos de lares moparentais, 15,27%, vivem com as mães e 

apenas com o pai 1 único participante, que perfaz a irrisória conta de 1,38%. 

 

Tabela 8- Os participantes possuem ou não possuem irmãos (as) 
___________________________________________________________________ 
Irmãos/ Irmãs         Porcentagem 

                                                                                        _______________________ 
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___________________________________________________________________ 
Sim: 70         (97,22%) 

Não: 2          (2,77%) 

 

___________________________________________________________________ 
Os 72 participantes responderam apenas se possuíam irmãos(as) sem indicar aqui a quantidade, 

faixa etária. 
 

 Dos 72 participantes, 70 possuem irmãos (as), expressando (97, 22%). 

Apenas 2 participantes não possuem irmãos, o que representa, (2,77%). 

 

Tabela 9- Quantidade de irmãos que os participantes possuem 
___________________________________________________________________ 
Irmãos/ Irmãs       Porcentagem 

                                                                                        _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Até 3 irmãos(as): 54 (participantes)     (75,00%) 

Acima de 3 irmãos(as): 15 (participantes)    (20,83%) 

Não possuem/não informado: 3 (participantes)    (4,16%) 

___________________________________________________________________ 
Foi considerado o número total de participantes, ou seja, 72, informando a quantidade de irmãos que 
possuem, sendo que foram criadas as categorias apresentadas para agrupar as respostas. 
 

A tabela 9 expressa a quantidade de irmãos que os participantes 

possuem, sendo que foram divididos em categorias para facilitar a compreensão e 

mostragem dos resultados. 54 participantes possuem até 3 irmãos, o que expressa 

75% desses participantes e 15 participantes possuem mais de irmãos, sendo 

20,83%. Não possuem irmãos ou não informaram, apenas 3 participantes (4,16%). 

 

Tabela 10- Os irmãos dos participantes e suas faixas etárias 
___________________________________________________________________ 
Irmãos/ Irmãs 

(Faixa Etária)       Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
0-10 anos: 56 (irmãos)       (77, 77%) 
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10-20 anos: 64 (irmãos)       (88,88%) 

Até 25 anos: 20 (irmãos)                (27,77%) 

Acima de 25 anos: 9 (irmãos)      (12,5%) 

Não sabe/não tem/não informado: 13              (18,05%) 

___________________________________________________________________ 

Nesta tabela apresenta-se a quantidade de irmãos relatados pelos participantes e suas faixas etárias, 
sendo estas divididas em categorias para uma melhor compreensão. 

 

A tabela 10 mostra as faixas etárias dos irmãos dos participantes, 

sendo que foram colocados em categorias ou grupos para facilitar a representação 

dos resultados. 56 Irmãos (77,77%) estão com idades de 0- 10 anos representam; 

64 (88,88%) dos irmãos, estão na faixa etária de 10-20 anos; 20 (27,77%) irmãos 

com até 25 anos e acima de 25 anos, 9 (12,5%) irmãos. 

 

Tabela 11- A profissão do pai 
___________________________________________________________________ 
Profissão do Pai                  Porcentagem 

                                                                                        _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Empregado do setor/indústria calçadista: 12    (16,66%) 

Empregado do comércio: 9      (12,5%) 

Autônomo (pintor, pedreiro, serralheiro, etc): 27    (37,5%) 

Outros serviços (motorista, mototaxi, gari, etc): 16   (22,22%) 

Aposentado: 2         (2,77%) 

Desempregado: 0          (0%)    

Não sabe/não informou: 6       (8,33%)  

___________________________________________________________________ 

Nesta tabela pode-se verificar as profissões dos pais dos participantes, 

distribuídas em categorias. 12 (16,66%) estão empregados na indústria de calçados, 

9 (12,5%) no comércio, 27 (37,5%), em outros serviços 16 (22,22%) e aposentados 

2  (2,77%) 
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Tabela 12- Profissão da mãe  
___________________________________________________________________ 
Profissão da Mãe                Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
Empregada do setor/indústria calçadista: 16     (22,22%) 

Dona de casa/ do lar/não trabalha: 20      (27,77%) 

Doméstica/diarista/faxineira: 9      (12,5%) 

Empregada do comércio: 2       (2,77%) 

Outros serviços: 18        (25%) 

Desempregada: 1        (1,38%) 

Não sabe/não informou: 3       (4,16%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 12 representa a profissão das mães dos participantes, sendo 

divididas em categorias ou grupos para facilitar a amostra dos resultados. A maioria 

delas são donas de casa ou não trabalham (27,77%). Porém se analisarmos em 

conjunto, a totalidade das categorias revela que as mães trabalham fora, nos mais 

variados tipos de serviços, ou seja, 16 (22,22%) são empregadas no setor 

calçadista; 9 (12,5%) são faxineiras/domésticas/diaristas, 2 (2,77%) são empregadas 

do comércio e 18 (25%) realizam serviços diversos. Apenas 1 (1,38%) encontra-se 

desempregada. 

 

Tabela 13- Grau de instrução/escolaridade do pai  
___________________________________________________________________ 
Pai                                               Porcentagem 

                                                                                        _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
5ª série: 14          (19,44%) 

8ª série: 10         (13,88%) 

no ensino médio: 12       (16,66%) 

na faculdade: 4          (5,55%) 
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Não sabe ou não respondeu: 32                                     (44,44%)     

___________________________________________________________________ 

Nesta tabela podemos concluir que a maioria dos pais possuem grau 

de instrução escolar até o ensino médio apenas, sendo que 14 deles, ou seja, 

(19,44%), possuem apenas a chamada 5ª série; 10 (13,88%) até a 8ª série; 12 

(16,66%) ensino médio e apenas 4 (5,55%) com ensino superior. Muitos dos 

participantes não souberam dizer qual era o grau de escolaridade dos pais. 

 

Tabela 14-Grau de instrução/escolaridade da mãe 

 

 

Mãe                                               Porcentagem 

                                                                                       _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
5ª série: 10         (13,88%) 

8ª série: 8        (11,11%) 

no ensino médio: 20       (27,77%) 

na faculdade: 2         (2,77%) 

Não sabe ou não respondeu: 32                                 (44,44%)            

___________________________________________________________________ 

A tabela 14 revela dados semelhantes a tabela 13. A maioria das mães 

possuem grau de escolaridade até o ensino médio, sendo 27,77%. 10 (13,88%) 

delas possuem até a 5ª série; 8 (11,11%)  até a 8ª série e somente 2 (2,77%) 

possuem ensino superior. Muitos dos participantes não souberam responder a esta 

pergunta. 

 
Tabela 15- Bens e utilidades que as famílias dos participantes possuem ou não 
 

 
Bens ou 

Utilidades                                       Porcentagem 

                                                                                        _______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
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                                      Sim        Não                              Sim                Não 

Casa Própria:                 58           14                             (80,55%)       (19,44%) 

Carro:                             54           18                              (75%)           (25%) 

Acesso à internet:          60           12                             (83,33%)       (16,66%) 

Telefone fixo:                 23           49                             (31,94%)        (68,05%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 15 expressa os bens e utilidades que as famílias dos 

participantes possuem. Sendo interessante observar que a maioria possui casa 

própria, carro, acesso à internet e telefone fixo.  

 

Tabela 16- O recebimento do “Bolsa Família” pelas famílias dos participantes 
___________________________________________________________________ 
 
Bolsa Família                            Porcentagem 

                                                                                        ______________________ 

    
___________________________________________________________________ 
 Sim:  21               (29,16%) 

 Não: 34            (47,22%) 

 não sabe ou não informou: 17      (23,61%)  

            

___________________________________________________________________ 

Na tabela 16 pode-se observar que 21 famílias, ou seja, (29,16%), 

recebem os benefícios do Bolsa Família e 34 (47,22%) não recebem. Não 

representam a maioria das famílias dos participantes, mas mostram número 

considerável. 

 

Tabela 17- O participante possui ou não possui tablet ou celular 
___________________________________________________________________ 
 
Tablet ou 

Celular                                    Porcentagem 

                                                                                   _________________________ 

    
___________________________________________________________________ 
 Sim: 60                                         (83,33%)    

 Não: 11                (15,27%)  
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 não sabe ou não informou: 1                               (1,38%)   

___________________________________________________________________ 

 Aqui se vê que os participantes em maioria, ou seja, 60 deles (83,33%) 

possuem celular ou tablet, o que mostra que estão de acordo com os tempos vividos 

na atual realidade mundial. 

 

Tabela 18- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 

Afirmação 1 

___________________________________________________________________ 
 
                                                        Porcentagem 

 Eu acho interessante o que faço na escola                   _________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 22       (30,55%) 

Concordo: 46                 (63,88%) 

Discordo: 3                   (4,16%) 

Discordo totalmente: 1                 (1,38%) 

Não Respondeu: 0        (0%) 

___________________________________________________________________ 

Nas tabelas 18 e suas variantes foram propostas afirmações aos 

participantes e categorias em que eles expressavam suas opiniões sobre elas. 

Quanto a afirmação 1, a maioria dos participantes acha interessante o que realizam 

na escola, 22 (30,55%) concordam totalmente e 46 (63,88%) concordam. Os que 

discordam ou discordam totalmente somaram 4 (5,54%) dos participantes. 

 

Tabela 18.1- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 

Afirmação 2 

___________________________________________________________________ 
 
Eu não gosto da escola. 

                                                          Porcentagem 

                                                                                             ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 6                      (8,33%) 

Concordo: 4               (5,55%) 

Discordo: 42                         (58,33%)   
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Discordo totalmente: 19              (26,38%) 

Não Respondeu:1                 (1,38%) 

                  

___________________________________________________________________ 

Quanto a afirmação proposta nesta tabela 10 participantes 

concordaram ou concordaram totalmente, em um total de 13,88% e a maioria, ou 

seja a soma dos que discordaram ou discordaram totalmente perfaz o total de 61( 

84,72%) dos participantes o que demonstra que eles gostam da escola onde 

estudam. 

 

Tabela 18.2- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 

Afirmação 3 

__________________________________________________________________ 
 
Eu me esforço para tirar boas notas                     Porcentagem                                                               

                                                                                       ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 41          (56,94%)                     

Concordo: 23                                                      (31,94%)     

Discordo: 6                                                       (8,33%)   

Discordo totalmente: 2                                            (2,77%)    

Não Respondeu:0                                                            (0%)   

                   

___________________________________________________________________ 

Em relação a afirmação 3, os participantes em sua maioria, 

concordaram ou concordaram totalmente com a afirmação, em um total de 64 

(88,88%) o que para a análise, demonstram que se esforçam para tirarem boas 

notas. Apenas 8 (11,11%) participantes discordaram ou discordaram totalmente. 

 

Tabela 18.3- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 

Afirmação 4 

___________________________________________________________________ 
 
Não me importo de faltar às aulas 
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                                                           Porcentagem 

                                                                                          _________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 1                 (1,38%) 

Concordo: 4        (5,55%)       

Discordo: 44        (61,11%) 

Discordo totalmente: 22       (30,55%) 

Não Respondeu: 0          (0%) 

                  

___________________________________________________________________ 

 Em relação à afirmação 4, a maioria dos participantes discordaram ou 

discordaram totalmente, em um total de 66 (91,66%) participantes, representando 

para a análise estatística que se importam de faltarem às aulas. Apenas 5 (6,94%) 

deles concordaram ou concordaram totalmente com a frase. 

 

Tabela 18.4- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 
Afirmação 5 
___________________________________________________________________ 
 

Eu estou aprendendo muito nesta escola.          

                                                         Porcentagem 

                                                                                          _________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 27                (37,5%) 

Concordo: 28                            (38,88%)  

Discordo: 12                            (16,66%)   

Discordo totalmente: 4                           (5,55%)   

Não Respondeu: 1                                         (1,38%)   

                  

___________________________________________________________________ 

Quanto a afirmação 5 pode-se concluir pelas repostas e análise dos 

resultados estatísticos que os participantes acreditam estarem aprendendo muito na 

escola aonde estudam, totalizando entre as categorias de concordo e concordo 

totalmente, 55 (76,38%) participantes. Os que discordam ou discordam totalmente 

somam o número de 16 (22,22%) participantes. 
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Tabela 18.5- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 
Afirmação 6 
___________________________________________________________________ 
 

Minha escola é uma das melhores em Franca.  

                                                         Porcentagem 

                                                                                        __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 5                  (6,94%) 

Concordo: 14                             (19,44%) 

Discordo: 38                   (52,77%) 

Discordo totalmente: 13                 (18,05%) 

Não Respondeu: 2                                          (2,77%)   

                  

___________________________________________________________________ 

Em relação à afirmação 6, 38 (52,77%) dos participantes discordam e 

13 (18,05%) discordam totalmente quando é afirmado que sua escola é uma das 

melhores de Franca/SP. Apenas 5 (6,94%) concordam totalmente e 14 (19,44%) 

concordam totalmente com a afirmação.   

 

Tabela 18.6- Relação entre as afirmações propostas e as opiniões dos participantes. 

Afirmação 7 

___________________________________________________________________ 
 

Eu me divirto muito na escola 

 

                                                         Porcentagem 

                                                                                          __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Concordo totalmente: 33      (45,83%) 

Concordo: 27                                 (37,5%)        

Discordo: 10         (13,88%)   

Discordo totalmente: 2                 (2,77%) 
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Não Respondeu: 0           (0%)                                     

                  

___________________________________________________________________ 

Em relação a afirmação 7, os participantes em maioria absoluta, 

concordam ou concordam totalmente que se divertem na escola, representando 

respectivamente 45,83% e 37,5% dos participantes. Apenas 10 discordaram (2,77%) 

e 2 discordaram totalmente (2,77%). 

 

Tabela 19- Pensamentos propostos aos participantes e suas percepções: 

(satisfeito/insatisfeito e suas variantes). Pensamento 1 

___________________________________________________________________ 
 

A qualidade de ensino nesta escola 

                                                      Porcentagem 

                                                                                     __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Muito Satisfeito: 14        (9,44%) 

Satisfeito: 49           (68,05%) 

Insatisfeito: 7          (9,72%) 

Muito Insatisfeito: 2       (2,77%) 

Não Respondeu: 0        (0%) 

 

___________________________________________________________________ 

Nas linhas das tabelas 18 e seguintes, aqui foram propostos 

pensamentos para que os participantes refletissem e dessem sua opinião 

encaixando-a de acordo com as categorias propostas. São afirmações feitas em 

relação à escola em geral, aos próprios alunos e professores. 

Quanto a qualidade do ensino oferecido a maioria dos participantes 

está satisfeita ou muito satisfeita, em um total de 63 (87,5%) dos participantes. O 

índice de insatisfação norteou o total de 9 (12,5%) alunos, entre insatisfeitos e muito 

insatisfeitos.  
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Tabela 19.1- Pensamentos propostos aos participantes e suas percepções: 

(satisfeito/insatisfeito e suas variantes). Pensamento 2. 

___________________________________________________________________ 
 

O respeito dos professores para os alunos      

                                                           Porcentagem 

                                                                                          __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Muito Satisfeito: 19       (26,38%)    

Satisfeito: 32         (44,44%)   

Insatisfeito: 17       (23,61%)     

Muito Insatisfeito: 4       (5,55%)    

Não Respondeu: 0       (0%)   

  

__________________________________________________________________ 

Em relação a esta afirmação a maioria dos participantes está satisfeita 

ou muito satisfeita, representando o total de 51 (70,83%) dos partic9pantes, porém 

os traços de insatisfação norteiam muitos dos participantes, totalizando 21(29,16%) 

participantes entre insatisfeitos e muito insatisfeitos. 

 

Tabela 19.2- Pensamentos propostos aos participantes e suas percepções: 

(satisfeito/insatisfeito e suas variantes). Pensamento 3 

___________________________________________________________________ 
O comportamento dos alunos na sala     

                                                                                                 Porcentagem                                                           

                                                                                         __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Muito Satisfeito: 4              (5,55%)   

Satisfeito: 12        (16,66%)   

Insatisfeito: 39        (54,16%)   

Muito Insatisfeito: 17      (23,61%)    

Não Respondeu: 0       (0%)    

__________________________________________________________________ 

 



84 

 

Quanto a esta afirmação/pensamento número 3, o curioso é que a 

maioria dos participantes, ou seja, 56 (77,77%) estão insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos com o próprio comportamento dos alunos. Apenas 4 (5,55%) estão 

muito satisfeitos e 12 (16,66%) satisfeitos. 

 

Tabela 19.3- Pensamentos propostos aos participantes e suas percepções: 

(satisfeito/insatisfeito e suas variantes). Pensamento 4 

___________________________________________________________________ 
O seu progresso na escola    

                                                                                                 Porcentagem                                                           

                                                                                         __________________________ 

___________________________________________________________________ 
Muito Satisfeito: 20              (27,77%) 

Satisfeito: 28        (52,77%)  

Insatisfeito: 10       (13,88%) 

Muito Insatisfeito: 3       (4,16%)  

Não Respondeu: 0       (0%)  

__________________________________________________________________ 

Neste pensamento a maioria dos alunos está satisfeito com o seu 

próprio progresso na escola. 20 (27,77%) estão muito satisfeitos e 28 (52,77%) 

satisfeitos A insatisfação norteou a totalidade de 13 (18,05%) dos participantes, 

entre os insatisfeitos e muito insatisfeitos. 

 

Tabela 19.4- Pensamentos propostos aos participantes e suas percepções: 

(satisfeito/insatisfeito e suas variantes). Pensamento 5 

___________________________________________________________________ 
 

A segurança na escola   

                                                                                               Porcentagem                                                           

                                                                                          ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Muito Satisfeito: 20                      (27,77%) 

Satisfeito: 29                (40,27%)   

Insatisfeito: 15               (20,83%)  

Muito Insatisfeito:7                 (9,72%)  
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Não Respondeu:0       (0%)  

___________________________________________________________________ 

Em relação ao pensamento 5,  a maioria dos alunos está satisfeito ou 

muito satisfeito, com o total de 49 (68,05%) dos participantes  com a segurança na 

escola, porém,  15 (20,82%) estão insatisfeitos e  7 (9,72%) muito insatisfeitos. 

 

Tabela 20- Relação dos afazeres domésticos (atividades) com número de 

participantes que realizam ou não 

___________________________________________________________________ 
 

Você ajuda a sua família com os seguintes trabalhos de casa?                

  

                                                                                                  Porcentagem                                                           

                                                                                      ________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                     Sim     Não    Não Resp.                  Sim           Não          Não Resp.      
  

Preparar a comida          48        24       0                            (66, 66%)    (33,33%)     (0%) 

Lavar roupa                     35       35       2                            (48,61%)    ( 48,61%)     (2,77%)  

Fazer compras                45        27       0                            (62,5%)       (37,5%)       (0%) 

Lavar louça                      65        6        1                            (90,27%)     ( 8,33%)      (1,38%)        

Arrumar a casa                61       10       1                            (84,72%)     (13,88%)     (1,38%)       

                     

             

__________________________________________________________________ 
Não Resp.= Não Respondeu 
 

A tabela 20 relata uma série de atividades domésticas e demonstrou a 

quantidade de participantes que realizam cada uma delas. Foi considerada na 

pesquisa como fator determinante para o estudo. 48 (66,66%) preparam comida; 35 

(48,61%) lavam roupa; 45 (62,5%) ajudam a fazer compra; 65 (90,27%) lavam louça; 

61(84,72%) arrumam a casa. 
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Tabela 21- Relação de média de horas por dia que cada um dos participantes 

passam fazendo as atividades relacionadas na tabela 20 

___________________________________________________________________ 
 

Média de Horas realizando afazeres domésticos 

  

                                                                                                   Porcentagem                                                           

                                                                                      ________________________ 

___________________________________________________________________ 
 Até 1h: 22          (30,55%) 

+ de 1h até 2h: 18             (25%) 

Acima de 2h: 15          (20,83%) 

Não respondeu / respondeu depende: 15    (20,83%)  

    

__________________________________________________________________ 

A tabela 21 retrata a média de horas que ficam executando as tarefas 

relatadas na tabela 20. Até 1h são 22 (30,55%) participantes; acima de 1h-2h 18 

participantes (25%); acima de 2h, 15 (20,83%) participantes. 

 

Tabela 22- Relação dos participantes que além dos afazeres domésticos cuidam ou 

não de irmãos (as) 

___________________________________________________________________ 
 

Cuidam de irmãos(as) 

  

                                                                                                  Porcentagem                                                           

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 43           (59,72%)     

Não: 27          (37,5 %) 

Não Respondeu: 2         ( 2,77%) 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 22 foi retrata a resposta dos participantes quanto a além dos 

afazeres domésticos contidos na Tabela 20, ainda cuidam de irmãos(as) menores. 

Dos 72 participantes, 43 (59,72%) cuidam de irmãos (as) e 27 (37,5%) não. 
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Tabela 23- Relação da média de horas que os participantes que responderam na 

tabela 22, que cuidavam de irmãos, passam realizando a atividade 

___________________________________________________________________ 
 

Média de Horas cuidando dos irmãos (as)  

                                                                                               Porcentagem                                                           

                                                                                    _________________________ 

___________________________________________________________________ 
Até 1 h: 9         (12,5%) 

Acima de 1 h: 6        (8,33%) 

Acima de 2h: 24                 (33,33%) 

Não respondeu/ respondeu depende: 6               (8,33%) 

__________________________________________________________________ 

Aqui os participantes que cuidam de irmãos menores relataram a 

média de horas que passam realizando tal atividade. Até 1h= 9 (12,5%); acima de 

1h=6 (8,33%) e acima de 2h: 24 (33,33%) dos participantes. 

 

Tabela 24- Relação entre os participantes que gostam ou não de realizarem 

atividades domésticas e suas variantes      

___________________________________________________________________ 
 

Fazer as atividades domésticas  

                                                                                                Porcentagem                                                           

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
gosto muito: 15         (20,83%) 

gosto: 9          (12,5%) 

não gosto: 2          (2,77%) 

odeio: 2            (2,77%) 

sim: 5                   (6,94%) 

às vezes: 39                   (54,16%) 

não: 0          (0%) 

não respondeu: 1                 (1,38%) 

___________________________________________________________________ 
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 A tabela 24 expressa a opinião e sentimento dos participantes ao 

realizarem atividades domésticas e até o cuidado com os irmãos, tendo sido também 

determinante para os estudos aqui propostos. Em uma somatória das categorias não 

gosto, odeio e às vezes, tem-se o total de 43 (59,72%) participantes. Os que gostam 

muito ou gostam somam 24 (33,33%) participantes. 

 

Tabela 25- Relação dos participantes que recebem algum tipo de remuneração em 

dinheiro pela realização de afazeres domésticos/cuidados com irmãos (as) 

___________________________________________________________________ 
 

Recebem algum tipo de remuneração  

                                                                                                 Porcentagem                                                           

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 8          (11,11%) 

Não: 43          (59,72%) 

Às vezes: 20         (27,77%) 

Não Respondeu: 1         (1,38%) 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 25 percebe-se através dos resultados que a maioria dos 

participantes, ou seja, (59,72%), não recebe nenhum tipo de remuneração pelos 

serviços domésticos realizados, sendo que apenas 8 (11,11%) recebem algum 

dinheiro pelas tarefas. 

 

Tabela 26- Relação de participantes que trabalham fora de casa em diversos 

setores 

___________________________________________________________________ 
 

Você trabalha atualmente                                                           

                                                                                               Porcentagem                                                                                                           

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 10         (13,88%) 

Não: 58         (80,55%)    

Não Respondeu: 1         (1,38%) 
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___________________________________________________________________ 

A tabela acima retrata os participantes que trabalham fora de casa, 

sendo que dos 72 participantes, 10 (13,88%) deles trabalham em outras atividades 

fora de casa e 58 (80,55%) não trabalham fora.   

 

Tabela 27- Relação dos setores que os 10 participantes que responderam SIM na 

tabela 25 trabalham. 

___________________________________________________________________ 
 

Setores                                                                                  Porcentagem                                                                                                           

                                                                                   _________________________ 

___________________________________________________________________ 
No comércio: 7           (70%) 

Fábrica de calçados/ em casa com calçados: 3     (30%) 

Outros: 0            (0%) 

 

___________________________________________________________________ 
Foi considerado como 100% o total de 10 participantes, que representa o número de participantes 
que trabalham fora de casa. Atividades realizadas são diversas como fazer bolsas, costurar sapatos, 
fritar pasteis, atendente, embalando capinhas de celular.  

 

A tabela 27 representa os setores que os participantes que trabalham 

fora exercem atividades laborais. 70% trabalham no comércio e 30% em fábricas de 

calçados ou em casa em atividades relacionadas com o calçado. 

 

Tabela 28- Quantos dias na semana os participantes os 10 participantes trabalham 

___________________________________________________________________ 
 

Quantos dias na semana trabalham                                   

                                                                                                Porcentagem                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
2 dias: 3                (30%) 

5 dias: 2                (20%) 

6 dias ou mais: 5              (50%) 

___________________________________________________________________ 
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Na tabela 28 podemos constar o número de dias em que os 10 

participantes trabalham durante a semana e mais, constata-se que metade deles 

trabalha mais de 6 dias na semana, representando 50% dos participantes. 20% 

deles trabalham ao menos 5 dias na semana e 30% 2 dias. 

 

Tabela 29- Média de horas por dia que 10 participantes trabalham 

___________________________________________________________________ 
Média de horas por dia                                                       

                                                                                                 Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Até 2 h: 2         (20%) 

Acima de 2h- 4h: 4         (40%) 

Acima de 4h: 4         (40%) 

 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 29 tem-se uma relação média de horas por dia que os 10 

participantes trabalham e constata-se que 40% deles trabalham acima de 4 horas e 

se conjugada com a tabela 28, que representa o número de dias, os dados 

assustam, pois metade deles trabalham 6 ou mais dias por semana. 

Até 2h são 2 participantes (20%) e acima de 2h-4h temos 4 (40%) 

participantes. 

 

Tabela 30- Relação da média de remuneração que 10 participantes que trabalham 

fora recebem 

___________________________________________________________________ 
Média de remuneração                                                      

                                                                                                 Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
de R$ 50,00 – R$ 200,00: 8            (80%) 

acima de R$ 200,00 – R$ 500,00: 2                      (20%) 

1 S.M:  0               (0%) 

___________________________________________________________________ 
S.M= salário mínimo 
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Na tabela 30 foram elencadas categorias que refletiam a média de 

remuneração pelo trabalho realizado e percebeu-se que 80% dos participantes que 

trabalham fora ganham no máximo até R$ 200,00.  

Acima de R$ 200,00- R$ 500,00 somente 2 (20%) participantes e 

nenhuma deles chega a ganhar nem 1 salário mínimo. 

 

Tabela 31- Indicação de quanto tempo em média os 10 participantes trabalham em 

seus serviços 

__________________________________________________________________ 
 Média de Tempo                                                                   Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Até 6 meses: 8             (80%) 

Acima de 6 meses: 2             (20%) 

 

___________________________________________________________________ 

Nessa tabela os 10 participantes responderam em relação média de 

meses em que se encontram trabalhando nos serviços onde estão. 8 (80%) estão 

nos seus serviços até 6 meses e 2 (20%) estão há mais de 6 meses.  

 

Tabela 32- Relação de satisfação e suas variantes que os 10 participantes possuem 

em relação aos seus trabalhos 

___________________________________________________________________ 
 

 Relação de Satisfação                                                           Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
muito satisfeito: 5                (50%) 

satisfeito: 4                        (40%) 

insatisfeito:1             (10%)  

odeio: 0                       (0%)  

___________________________________________________________________ 
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A tabela 32 retrata a relação de satisfação dos 10 participantes em 

relação ao serviço que exercem. 9 (90%) estão satisfeitos. Apenas 1 (10%) 

encontra-se insatisfeito. 

 

Tabela 33- Relação dos ganhos X gastos  

___________________________________________________________________ 
 

Relação do que fazem com o salário/ 

Remuneração                                                                          Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
-dou tudo que ganho ou gasto tudo pagando contas 

ou comprando coisas para a família: 2       (20%) 

-dou ou gasto uma metade: 3        (30%) 

-dou ou gasto um pouco: 2        (20%)  

-não dou nem gasto nada para a família: 2     (20%)  

- não respondeu: 1         (10%)   

___________________________________________________________________ 

Aqui os participantes relataram o que fazem com a remuneração ou 

salário que recebem pelos serviços prestados aos seus empregadores. 2 (20%) 

acabando gastando tudo ou pagando contas e até dando um pouco para a família; 3 

(30%) dá metade para a família ou gasta metade; 2 (20%) dá um pouco e gasta um 

pouco; 2 (20%) não dão ou não gastam nada com a família. 

 

Tabela 34- Relação da faixa etária de com quantos anos os 10 participantes 

ganharam seu primeiro dinheiro/salário 

___________________________________________________________________ 
 

Média de idade em que o 1º salário/ remuneração 

foi recebido                                                                             Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Até 11 anos: 6           (60%) 

12 anos: 1            (10%) 

13 anos: 3             (30%) 
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14 anos: 0          (0%) 

 
A tabela 34 mostra a idade com que os participantes ganharam algum 

tipo de remuneração pela primeira vez e 60% deles foi com até 11 anos de idade. 

Com 12 anos, 1 (10%) participante e com 13 anos, 3 (30%) participantes. 

 

Tabela 35- Relação dos participantes que procuram emprego  

___________________________________________________________________ 
 

Procura ou não trabalho/emprego                                         Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 5           (6,94%)   

Não: 5          (6,94%) 

Era uma pergunta destinada a todos os 72 participantes, porém apenas os 10 que trabalham 
atualmente responderam. Considera-se número de respostas tenha ocorrido porque a maioria dos 
participantes pode não ter visto esta pergunta, que encontrava-se ao final do tropico “trabalho”  
 
 

Aqui os participantes relatam se estão procurando trabalho ou não. Dos 

10 que trabalham fora, 5 (50%) deles estão e os outros 5 (50%) não. 

 
Tabela 36- Trabalho “fora” e ainda ajudo nos afazeres domésticos. 

___________________________________________________________________ 
 

Trabalha fora e ajuda em casa nos  

Afazeres domésticos                                                               Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 6            (8,33%) 

Não: 1          (1,38%) 

Às vezes: 2          (2,77%) 

Não respondeu: 1         (1,38%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 36 revela que dos 10 participantes, 6 deles, ou seja, 60% 

ainda ajudam nos afazeres domésticos. Apenas 1 (10%) não realiza. 
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Tabela 37- Relação entre a pergunta realizada e as percepções pessoais dos 10 

participantes sobre elas, considerando-as importantes ou não e suas variantes 

___________________________________________________________________ 
 

Por que você trabalha? 

                                                                                                   Porcentagem                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                                 MI    I    IP    NI    NR                     MI      I        IP      NI    NR                          

-Porque meus pais me pediram               2     2    1     4      0                       20%   20%  10%   40%   0% 

- Para ganhar dinheiro para mim             5      2    0    1      1                        50%  20%   0%   10%  10% 

- Porque a gente aprende muito              5      1    2    1      1                        50%  10%  20% 10% 10% 

pelo trabalho 

- Porque meus pais não podem              3       2      1     4   0                       30%  20%  10%  40%  0%                 

 me dar dinheiro 

- Porque eu gosto muito do                    3       3      0     4    0                      30%   30%   0%   40%  0% 

 que eu faço 

- Para ajudar a minha família                4      2       2     2     0                       40%   20%   20%   20%  0% 

- Para ficar mais independente             6     3        0     1      0                      60%   30%   0%   10%   0% 

- Porque é melhor do que ficar             5      3       2     0      0                      50%   30%   20%   0%    0% 

na rua    

___________________________________________________________________ 

MI= Muito importante; I= importante; IP= Importa um pouco; NI= Não importa, NR=Não respondeu 

 

A tabela 37 buscou revelar o porquê e o para que os participantes 

trabalhavam fora, através de afirmações e om categorias para colorem suas 

respostas de acordo com o que mais se encaixasse em suas opiniões e motivos 

pessoais. Muitos trabalham para ganharem o próprio dinheiro, ou seja, 5 (50%) 

deles; 3 (30%) dizem gostar do que fazem; 4 (40%) para ajudarem suas famílias; 6 ( 

60%) acreditam que trabalhar os torna mais independentes e 5 ( 50%) acreditam 

que trabalhar é melhor do que ficar na rua e 3 (30%) trabalham porque os pais não 

podem lhes dar dinheiro e com isso vão à procura de empregos, serviços. 
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Tabela 38- Relação entre a afirmação de que trabalhar influencia ou não no 

desenvolvimento pessoal X opinião dos participantes 

___________________________________________________________________ 

 

  Trabalhar afeta no desenvolvimento pessoal?                    Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________

Sim: 59           (81,94%)   

Não: 7           (9,72%)  

Não respondeu: 6          (8,33%)  

       

___________________________________________________________________ 

A tabela 38 retrata que foi realizada uma pergunta aos 72 participantes 

e diante da pergunta eles colocariam sua opinião, com SIM ou NÃO. Na pergunta 

realizada aqui 59 participantes, ou seja, 81,94% deles acham que trabalhar afeta no 

desenvolvimento pessoal e 7 (9,72%) acreditam que não. Aqui necessitaria de um 

aprofundamento para entender se essa influência é negativa ou positiva. 

 

Tabela 39- Relação entre trabalhar ser capaz de influenciar no rendimento escolar e 

a opinião dos participantes 

________________________________________________________________ 

 

  Trabalhar influencia no rendimento escolar?                        Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 34         (47,22%)   

Não: 32         (44,44%)  

Não respondeu: 6         (8,33%)  

       

___________________________________________________________________ 

Na mesma linha da tabela 38, os participantes opinaram com SIM ou 

NÃO se trabalhar influenciava no rendimento escolar, havendo praticamente um 
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empate técnico entre as opiniões, mas prevalecendo a resposta SIM, com 47,22% 

dos participantes e NÃO, 32 (44,44%) participantes. 

 

Tabela 40- Relação dos participantes que preferem trabalhar dentro de casa X em 

outro lugar, apresentando a variante “ambos”  

___________________________________________________________________ 

 Onde você prefere trabalhar?                                            Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
dentro de casa: 21         (29,16%) 

ambos: 9          (12,5%) 

outro lugar: 32          (44,44%) 

Não responderam: 9        (12,5%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 40 expressa que 32 dos 72 participantes, ou seja, 44,44%, 

preferem trabalhar fora, para outras pessoas, do que trabalhar nos afazeres 

domésticos, dentro de casa. 21(29,16%) participantes acreditam que trabalhar em 

casa é melhor e 9 (12,5%) em ambos. 

 

Tabela 41- Relação entre as afirmações propostas aos participantes e suas opiniões 

sobre elas 

___________________________________________________________________ 

Afirmações                                                                              Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                     ________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                            C      D     NR                         C            D           NR 

-Por causa do trabalho,                      13    48      0                       18,05%    66,66%    0% 

não tenho tempo de estudar 

-Meu trabalho é duro e                        8     53     0                        11,11%    73,61%    0% 

só quero me divertir na escola 

-Meu trabalho é desgastante e           21    40      0                       29,16%    55,55%    0% 

chego à escola cansado:    
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-Eu perco muitas aulas por causa      8     53     11                      11,11%  73,61%   15,27% 

 do trabalho 

 

___________________________________________________________________ 
C= Concordo; D= Discordo; NR= Não Respondeu 

 
Na tabela 41 foram feitas afirmações diversas sobre trabalhar e os 

participantes expressaram suas opiniões pessoas sobre elas. 48 (66,66%) 

participantes discordaram que por conta do trabalho não possuem tempo para 

estudar. 53 deles discordam que o trabalho é duro e a escola só é um lugar para se 

divertir; 21 (29,16%) concordam que o trabalho desgasta e que gera cansaço para ir 

à escola, ao passo que 40 (55,55%) discordam dessa afirmação. Em relação à 

frequência escolar por conta do trabalho, 53 (73,61%) participantes discordam que o 

trabalho leve a perda de muitas aulas. 

 

Tabela 42- Relação entre as respostas dos participantes quando perguntados se 

gostam de morar com seus pais 

___________________________________________________________________ 

 Você gosta de morar com seus pais?                                   Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                   ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 66         (91,66%) 

Não: 1         (1,38%) 

Mais ou Menos: 4        (5,55%) 

Não Respondeu: 1        (1,38%) 

___________________________________________________________________ 
Nas respostas foram considerados pais, avós, responsáveis, padrastos, madrastas, etc.  
 
 

Na tabela acima os participantes responderam sobre gostarem ou não 

de morar com seus pais ou responsáveis. 66 (91,66%) gostam de morar com seus 

pais ou responsáveis; 1 (1,38%) não gosta e 4 (5,55%) disseram que “mais ou 

menos”. 
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Tabela 43- Os participantes ficam felizes ou satisfeitos dentro de casa ou possuem 

vontade de estarem em outro lugar, e suas variantes 

___________________________________________________________________ 

 Vocês ficam felizes ou satisfeitos dentro de casa 

ou preferem estar em outro lugar?                                        Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Feliz/Satisfeito: 45            ( 62,5%) 

Outro Lugar: 22             (30,55%) 

Tanto Faz: 2              (2,77%) 

Não respondeu:3             (4,16%) 

___________________________________________________________________ 

Na tabela 43 os participantes expressam suas opiniões pessoais sobre 

ficarem felizes ou satisfeitos dentro de suas casas ou preferirem estar em outros 

lugares. A maioria deles ainda fica feliz/ satisfeito em casa, representando 62,5% 

dos participante ao passo que 22 deles, ou seja, 30,55%, preferem estar em outro 

lugar. 2 (2,77%) opinaram no sentido de “tanto faz”. 

 

Tabela 44- Relação trabalho X estudos 

___________________________________________________________________ 

Trabalhar pode atrapalhar os estudos?                                Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sim: 10            (13,88%) 

        Não: 50            (69,44%) 

Mais ou menos/às vezes: 5           (6,94%) 

Não Respondeu: 5           (9,72%) 

___________________________________________________________________ 

A tabela 44 relata a opinião dos alunos acerca do trabalho poder ou 

não atrapalhar os estudos. A maioria respondeu que Não, ou seja, 50 (69,44%) 

participantes, e 10 (13,88%) que Sim.  Porém evidencia-se uma relação contraditória 

com a tabela 39. 
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Tabela 45- Relação entre o trabalho (ainda que doméstico) x Cansaço x Frequência 

Escolar 

___________________________________________________________________ 

Você ao trabalhar, mesmo que em casa,  

fica cansado para ir à escola?                                               Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
        Sim: 11        (15,27%) 

        Não: 56        (77,77%)  

 Mais ou menos/às vezes: 3       (4,16%)  

 Não Respondeu: 2       (2,77%)  

    

___________________________________________________________________ 

A tabela 45 procurou estabelecer, através das respostas dos 

participantes, a relação entre trabalho, o cansaço que este pode gerar e a frequência 

escolar mesmo diante desse fato. 11 (15,27%) disseram ficar cansados para ir à 

escola quando trabalham; 56 (77,77%) responderam que não.  

 

Tabela 46- Relação de atividades para uso de mais tempo livre pelos participantes 

além dos trabalhos ou afazeres domésticos 

___________________________________________________________________ 

Se você tivesse mais tempo livre, 

como usaria este tempo?                                                    Porcentagem                                                                                                                                                              

                                                                                    ________________________ 

___________________________________________________________________ 
         Diversão/lazer: 39           (54,16%) 

         Estudar: 24            (33,33%) 

         Descansar/ficar com a família: 3        (4,16%) 

         Não responderam: 6         (8,33%) 

      

___________________________________________________________________ 

A tabela 46 trouxe os dados do que os participantes fariam se 

possuíssem mais tempo livre, e maioria deles, ou seja, 39 (54,16%) usaria esse 
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tempo para diversão/lazer. 24 (33,33%) usariam o tempo livre para estudar e 3 

(4,16%) para descansar ou ficar com a família. 

As tabelas apresentadas foram uma construção que entendeu ser a 

forma mais didática e científica de apresentação das respostas trazidas pelos 

participantes em seus questionários. Primou-se por tal apresentação para facilitar o 

entendimento e compreensão dos leitores quanto a análise dos dados trazidos. 

 

4.3.4 A análise de conteúdo em grupo focal  

 

A dinâmica em grupo focal ocorreu em uma única sessão, no dia 29 de 

novembro de 2018, com início às 15h30min, em uma sala disponibilizada pela 

Escola exclusivamente para tal fim, sendo a sessão gravada através de sistema 

audiovisual, via celular, para garantir a veracidade e autenticidade das informações.  

Vale ressaltar que por impossibilidade de datas em virtude dos feriados 

que acometeram a cidade de Franca/SP em novembro, das provas finais e da 

escola ter sido escolhida para a prova do Saresp (Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em turno matutino, o cronograma 

junto à Escola, para mais sessões de grupo focal, restou prejudicado.  

Em uma única sessão foi possível observar algumas situações muito 

latentes em alguns participantes, como por exemplo, a exploração de trabalho 

infantil doméstico, violência, etc. por falas claras e abertas, porém em outros 

participantes, observou-se timidez, acanhamento. 

Diante desse panorama o grupo focal tomou uma função complementar 

e não central na presente pesquisa, pois observou-se que seria necessária uma 

maior exploração do assunto com os participantes, através de mais sessões, face a 

delicadeza do tema. 

Passar-se-á, agora, à descrição das dinâmicas realizadas com grupo 

focal bem como aos resultados apresentados. Convém ressaltar que as dinâmicas 

propostas foram previamente discutidas e aprovadas entre o (a) pesquisador (a) e o 

(a) orientador (a) da pesquisa como apropriadas para aplicação aos sujeitos 

participantes, sendo que foi disponibilizada uma estudante de psicologia em 

experiência em grupo focal para ajudar a conduzir a sessão. 
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4.3.4.1 A dinâmica de relaxamento e as fotos  

 

Aberta a sessão de grupo focal com os 8 participantes de ambos os 

sexos, foi proposto a eles que ouvissem a música “All Off Me”, de composição de 

John Legend, e fizessem a técnica de relaxamento proposta pela (a) pesquisadora 

(a) e pela estudante de psicologia que acompanhava a sessão.  

A técnica de relaxamento foi uma estratégia para quebrar a tensão 

inicial e criar um clima mais leve e descontraído com os participantes, que ao 

caminharem ao redor da sala, iam fazendo alongamento, respirações, sentindo o 

próprio corpo a medida em que a música tocava. 

Ao final da música, foi pedido que os participantes chegassem perto da 

lousa e observassem as duas fotos (anexo C), que ali se encontravam expostas e 

relatassem o que sentiam em relação a elas, escrevendo primeiro e depois 

conversando sobre isso. 

Convém ressaltar que os nomes dos participantes foram substituídos 

por nomes fictícios, de personagens de desenhos da Disney, afim de, manter o sigilo 

quanto aos participantes. A escolha por personagens de desenhos se deu por 

acreditar que possuem uma ligação com o tema tradado nesse estudo e transforma 

a entrevista em grupo focal, mais lúdica.34 A distribuição dos nomes dos 

personagens aos participantes, foi feita pelo (a) pesquisador (a) e ocorreu levando-

se em consideração características físicas e traços da personalidade revelados na 

sessão do grupo. 

Pela escrita individual sobre cada foto e suas percepções tem-se: 

 

Escritas: Dinâmica 1:  Fotos  

 

Scar: Foto 1= “tristeza, angustiado por estar fazendo esse trabalho que 

era pro adulto 

   Foto 2= “angustiado, indignado”.  

 

                                                           
34Os personagens escolhidos foram retirados dos desenhos: A Pequena Sereia; Aladdin; A Bela e a 
Fera; Frozen; Rapunzel e O Rei Leão. 
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Bela: Foto 1= “pelo que vi na foto é igual quando eu limpo casa. Minha 

mãe fica me xingando e eu começo a chorar e todo dia acontece a mesma coisa. 

Tenho que fazer tudo. não pode deixar nada [...] então ela me bate de pau”. 

    Foto 2=“pela foto eu não acho que eles não estão muito triste. Eles 

estão com cara que tá gostando só um pouco [...] que eles estão se “divertindo” um 

poco. 

 

Jasmine: Foto1= “tristeza, angústia, trabalho infantil, para mim foi uma 

imagem de tristeza, pelo rosto da criança da pra perceber a situação da pessoa, da 

pra ver a condição física.” 

   Foto 2= “Traz uma sensação estranha umas crianças pequenas 

fazendo serviços doméstico, enquanto poderiam estar em uma escola, estudando, 

se preparando para ter uma profissão boa, e ter um futuro bom.” 

 

Pumba: Foto 1= “traz um pouco de tristeza, porque chegou o dia da 

limpeza. E também porque ela está sozinha sem ninguém pra conversar ou brincar”. 

 Foto 2= “eles estão se perguntando porque esta tirando foto e vídeo 

deles, “em quanto” eles estão fazendo comida, lavando os pratos.” 

 

Simba: Foto 1= “Tristeza, cansaço, com medo e as vezes com muita 

poca alegria, solidão.” 

                          Foto 2= “felicidade, amizade, tristeza, ganância, educado, 

capacidade, “comtente”.” 

 

Rapunzel: Foto 1 e 2= “nas fotos eu vejo um ar de tristeza pelo fato de 

ser uma obrigação daquelas crianças, elas parecem não estar feliz fazendo aquilo. 

Na primeira vez pensei que estava relatando-se de um assunto como o trabalho 

infantil”. 

 

Ariel: Foto 1= “a foto traz um sentimento triste, pois não parece 

somente uma criança fazendo obrigações de casa. Ela dá a entender que estas 

crianças estão sofrendo abuso de trabalho infantil” 

  Foto 2= “esta foto faz eu repensar um pouco porque se crianças 

pequenas estão fazendo as obrigações do lar, porque eu que sou mais velha não 
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posso fazer. Quando crescemos é preciso que nós aprendemos fazer as 

obrigações em casa, mas sinto que essas crianças são muito pequenas para fazer 

isso”. 

 

Olaf: Foto 1= “A primeira imagem eu achei ela muito “emociva”, pois a 

criança esta lavando louca. Na foto esta parecendo que ela mora na roça e não tem 

muita condição e achei muito emocionante”. 

    Foto 2: “A segunda imagem as crianças ajudando a lavar a louca 

mais elas não tem mais condição do que numa roça. Achei ela muito “emociva” , 

elas são 3 criança ajudando a arrumar a cozinha, eu senti se eu tivesse no lugar 

dessas criança como seria.” 

 

Pela análise das falas pode-se observar a incidência de vários de 

vários sentimentos foram despertados nos participantes. Vejamos os mais citados 

por eles: 

 

Quadro1- Sentimentos mais mencionados pelos participantes (nº de vezes) 

Angústia Tristeza Desconforto 

 

  2            7 2 

 

 

Quadro 2- Relação das fotos como o trabalho infantil ou trabalho infantil doméstico 

(nº de participantes) 

 Falaram de Forma 

Explícita 

Falaram de Forma 

Implícita 

     Trabalho Infantil   3 2 

 

Após a parte escrita, veio a conversa sobre as fotos, onde os 

participantes, uns timidamente, outros mais a vontade falaram sobre percepções, 

identificações com as fotos, sentimentos, etc... 

Vejamos:  
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Áudio 1:  Dinâmica 1- Fotos 

Pesquisador (a): -“gente o que vocês acharam dessa primeira parte, 

dessa dinâmica, de ver essas fotos, dessa questão das tarefas que vocês fazem em 

casa, vocês se indentificaram com as fotos? 

Voz: “um pouco” 

Pesquisador (a) “Indentificou Pumba?” 

Pumba: - “um pouco” 

Pesquisador (a): “Scar”?” 

Scar: “não” 

Pesquisador (a): “Você não se identifica”?  

Scar: “não” 

Pesquisador (a): Mas você concorda com isso? Com essas fotos ali? 

Scar: “não” 

Pesquisador (a): Bela, você se identifica? 

Bela: Sim 

Pesquisadora: Jasmine e você? Se identificou? 

Jasmine: Sim. Muito 

Pesquisador (a): Identificou muito ? Sim 

Pesquisador (a): e o que você mais sentiu em relação a isso? 

Jasmine: Angústia,  

Pesquisadora: Você também Bela?  

Bela: aham 

Vocês também não gostam de realizar essas tarefas domésticas? 

Bela: Minha mãe fica me xingando 

Pesquisador (a): Sua mãe te xinga Bela? 

Bela: Xinga 

E Você Jasmine?  

Jasmine: Faço porque minha mãe pede ajuda. 

Pesquisador (a): Faz porque sua mãe te pede ajuda, mas você não 

gosta, fica angustiada e com tristeza? É isso? Sim ou Não? 

Jasmine: Sim. 

Pesquisador (a): E o outro pessoal?  Vocês se identificaram de alguma 

maneira? 
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Todos: Sim. (em coro) e depois perguntados individualmente: 

Ariel: Sim 

Rapunzel: Sim 

Olaf: Sim 

Simba: Sim 

Pesquisador (a): E vocês fazem essas tarefas de casa? Vocês gostam 

de realizar não gostam? prefereriam utilizar o tempo de outra maneira? 

Simba : Não gosto 

Pesquisador (a): Não gosta Simba? 

Simba: Não 

E você faz por que? 

Simba: Porque minha mãe me pede e ajudar as vezes também é bom. 

Porque não tem nada pra fazer em casa. 

Pesquisador (a): Você Olaf ? 

Olaf: Ah eu gosto para mim não ficar muito parado em casa aí eu ajudo 

minha mãe, já aproveito porque ela trabalha o dia inteiro, aí eu ajudo ela 

Pesquisador (a): e isso não é uma coisa que te incomoda muito; te 

deixa triste, cansado? 

Olaf: Não 

Pesquisador (a): e você Rapunzel? 

Rapunzel: Eu não gosto de fazer nada 

Pesquisador (a): Não gosta? 

Rapunzel: Não. Eu acho que tem horas que pesam demais pra eu fazer 

minhas coisas e eu faço porque minha mãe fala que é minha obrigação 

Pesquisador (a): Ela fala que é sua obrigação? 

Rapunzel: É 

Pesquisador (a): E você Ariel? 

Ariel: Não gosto, faço porque minha mãe precisa de ajuda 

Pesquisador (a): e se vocês não fizerem essas tarefas? os pais de 

vocês brigam com vocês? 

Rapunzel: Meu pai não deixa eu sair, não deixa eu ir pra rua, só fala 

que é pra eu ir pra escola, que é a única obrigação que eu tenho e eu apanho  

Pesquisador (a): Seu pai te bate Rapunzel? 

Rapunzel: Bate uai. se eu não fizer nada ele bate. 
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Pesquisador (a): e você Ariel? 

Ariel: Eu fico de castigo 

Pesquisador (a): Olaf? 

Olaf: Ele fala pra “mim” fazer [....] mas pra “mim” não ficar muito 

cansado ele fala pra mim fazer quando dá, pra não pesar muito, pra mim também 

não ficar muito cansado. Por exemplo, eu lavo o banheiro hoje, aí amanhã eu limpo 

a casa, aí vai indo 

Pesquisador (a): Simba? 

Simba: Me bate e me põe de castigo 

Pesquisador (a): Te bate e te põe de castigo? 

Simba: Sim 

Pesquisador (a): E você Pumba... se você não fizer essas tarefas, não 

ajudar em casa, acontece alguma coisa com você? Fica de castigo ou não? 

Pumba: Não 

Pesquisador (a): Mas você não gosta de fazer essas tarefas? 

Pumba: Não. Mas tem que fazer né, pra ajudar 

Pesquisador (a): e você Scar? 

Scar: Eu não faço uai.  

Pesquisador (a): E você Jasmine? 

Jasmine: Se eu falar que não vou fazer meu pai me proíbe tudo as 

coisas....como sair, me dar presente, essas coisas.... 

Pesquisador (a): E você Bela? 

Bela: Num gosto porque minha mãe me bate. Tudo o que eu faço ela 

me bate. 

Pesquisador (a): Tudo o que você faz ela te bate? 

Bela: É 

Pesquisador (a): Então aqui a gente encerra a primeira parte, ok. Nós 

vamos começar uma segunda dinâmica tá, que agora a gente vai falar da família e 

depois eu gravo um novo áudio com vocês. 
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Em síntese:  

 

Quadro 3- Relação de identidade entre os participantes com as fotos, relacionando-

as com suas rotinas: 

     Sim   Não  Um pouco 

Se identificaram 

com as fotos 

apresentadas?  

     6     1      1 

 

 

Quadro 4: Foi perguntados aos participantes, a partir na observação das fotos, se 

eles realizam atividades ou afazeres domésticos e se gostam de fazê-las ou não: 

 Sim Não Mais ou Menos ou 

não realiza 

Realizam tarefas 

domésticas e 

Gostam ou não de 

fazê-las? 

 

1 

 

6 

 

1 
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Quadro 5- Relação entre punições e não realização do trabalho doméstico 

Sofrem Punições por 

não realizarem as 

tarefas domésticas? 

Sim Não Não Respondeu 

1: “Minha mãe fica 

me xingando” 

“Num gosto porque 

minha mãe me bate. 

Tudo o que eu faço 

ela me bate.” 

2: “Meu pai não 

deixa eu sair, não 

deixa eu ir pra rua, 

só fala que é pra eu 

ir pra escola, que é 

a única obrigação 

que eu tenho e eu 

apanho”. (grifo 

nosso) 

3: “Me bate e me 

põe de castigo” 

4-“Eu fico de 

castigo.” 

            

2 

               

1 

 

Após o término da dinâmica 1, onde foi realizado o relaxamento, 

observação, descrição e debates sobre as fotos, passou-se à dinâmica 2, intitulada 

como “Átomo Familiar”, que será descrita no próximo tópico. 

 

4.3.4.2 A atividade do átomo familiar 

 

A dinâmica do átomo social foi desenvolvida pelo (a) orientador (a) 

desta pesquisa para que os participantes do grupo focal pudessem relatar suas 

relações familiares. (anexo D) 
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Foram preparados materiais para que eles usassem em colagem que 

representasse os vínculos mantidos com os familiares e aqueles que consideram de 

suas famílias, como amigos, animais de estimação, padrinhos, etc. 

Foram feitos vários círculos coloridos para que os participantes 

escolhessem os que iriam representam cada membro de sua família. Aos círculos 

(“bolinhas”) não foram estabelecidos significados prévios, deixando a critério dos 

participantes, com livre escolha. Os círculos possuíam as seguintes cores: a-) rosa; 

b-) azul; c-) verde; d-) amarelo 

Também foi disponibilizado aos participantes do grupo algodão, 

barbante e bombril. Estes materiais fariam as ligações dos círculos, que 

representariam os membros da família, com o círculo que representava o próprio 

participante. 

Através da ligação estabelecida, pelo tipo de material escolhido, 

poderíamos perceber como era o vínculo entre aquele “familiar” e o participante em 

específico. O algodão especificava um vínculo leve, agradável; o barbante um 

vínculo neutro, suportável e o bombril um vínculo difícil, complicado. 

A seguir será descrito as duas fases dessa dinâmica onde os 

participantes realizaram a construção do átomo familiar em uma folha “sulfite” e a 

segunda onde conversam sobre isso, sendo esta gravada e filmada, sendo transcrita 

fielmente. 

 

Dinâmica 2- Átomo Familiar- Construção 

 

Quadro 6- Síntese das Construções dos Átomos Sociais por cada participante 

 Algodão Barbante Bombril 

Olaf Mãe, Pai, Irmã, Tia, 

Madrinha 

Irmão, Irmão  

Scar Pai, Mãe, Avô, Avó 

 

 Tio 

Bela Irmão, Irmão, 

Cunhado, Irmã, Irmã 

de consideração, 

Irmã de 

consideração 

 Pai, Mãe, irmão, 

Irmã 
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Jasmine  Pai, Irmão, Irmã, 

Prima, Irmã de 

consideração, Irmã 

de consideração 

Mãe  

Pumba Mãe, Irmã, Irmão 

 

Pai Tio 

Simba Tios, Avós, Mãe, 

Amiga 

Tias,Primos(as), 

Sobrinhos(as) 

Pai, Irmão, Irmãs 

Rapunzel Madrastra, Irmão, 

Avó, Prima 

Pai, Mãe, Irmã, Avó, 

Avô, Irmão, Irmão  

Irmão 

Ariel Melhor Amigo Mãe, Irmão, Tia, Tio, 

Amiga, Cachorro 

Pai, Primo 

 

 

O quadro acima reproduziu o que os participantes construíram em seus 

átomos sociais, representando as relações familiares com os membros que 

destacaram constituírem núcleo familiar, sendo que o núcleo de cada um contou 

com pessoas diferentes, não só abarcando os laços de cosanguinidade, mas 

também os de afinidade. 

Agora passa-se a mostrar a parte transcrita dos áudios em relação a 

conversa realizada com o grupo focal sobre essas construções de átomos sociais. 

 

Áudio 2-Dinâmica 2- Átomo Familiar 

 

Pesquisador (a)35: gente, qual é a relação que vocês tem com a família 

de vocês? É uma relação boa, ruim relatem pra mim como é a relação de vocês. 

Como é a sua Ariel, através do seu desenho? 

Ariel: Bom, a relação com o meu pai não é uma relação tão boa, é uma 

relação difícil de se lidar. 

Minha relação com a minha tia é uma relação que não é nem ruim nem 

boa.  Minha relação com o meu primo é uma relação difícil. Minha relação com o 

meu melhor amigo é uma relação leve; é uma relação muito boa. 

                                                           
35Pesquisador (a) = P 
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A minha relação com a minha amiga é uma relação boa; com as 

minhas duas melhores amigas.  

A minha relação com a minha mãe é uma relação normal, com o meu 

cachorro normal e com o meu tio é uma relação normal. 

P: E você Rapunzel, como são essas relações? A relação com sua 

família é boa? Ruim? É problemática em algum aspecto? 

Rapunzel: Ela é boa, mas com algumas pessoas são meio 

complicadas, mas é boa. 

Não tenho muita intimidade com o meu pai e com minha mãe; mas o 

resto, com meu padrastro e minha madrasta é melhor do que com meu pai e minha 

mãe. 

P: Sério? 

Rapunzel: Sim 

P: E você Olaf? 

Olaf: É uma relação boa, só que tem muita briga sabe. Mas não é entre 

meu pai e minha mãe é entre as minhas tias sabe, é que eu convivo muito com elas. 

P: Entendi 

P: E você Simba? Como que é a relação com a sua família? 

Simba: Não é nem muito boa nem muito ruim. 

P: com quem que é mais complicado, mais difícil? 

Simba: Com meu pai, com meus irmãos e minhas irmãs 

P: e vocês meninas [...] vamos começar. Bela como que foi aqui pra 

você? Como é a sua relação familiar? 

Bela: Com a minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã é muito 

ruim. O meu irmão é bobo. Meu irmão “fulano” é bobo. 

P: Você tem vontade de mudar isso? Queria que fosse diferente? 

Bela: SIM 

P: Você tinha me falado um pouco antes do relacionamento com a sua 

mãe..vocês tem um relacionamento muito difícil 

Bela: tem 

P: E você Jasmine? 

Jasmine: Com a minha família é bom; com meus amigos... só minha 

mãe que é meio termo. 

P: É meio termo com a mãe? 
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Jasmine: É 

P: E você Scar? como que foi, como que é essa relação familiar? 

Scar: É bom. Menos com meu tio 

P: então você gosta, não mudaria nada, esta super satisfeito da 

maneira como está ou não? 

Scar: Não 

P: Você gostaria que fosse até melhor? 

Scar: Sim 

P: E você Pumba? 

Pumba: Eu convivo bem com a minha família, só com o meu tio que 

não.  

P: só com o seu tio que não?...com o pai , com a mãe tudo certo? 

Apesar daquelas situações das tarefas domésticas que vocês não gostam? 

Pumba: Sim 

 

Em síntese: 

 

Quadro 7- Síntese do áudio sobre a dinâmica do átomo familiar 

Em síntese pode-se perceber que todos possuem algum tipo de 

conflito familiar, que os desagradam, os deixam tristes. Alguns possuem conflitos 

mais graves e outros mais amenos. 

4 participantes relatam nos áudios conflitos diretos com pai, mãe ou 

ambos. 

Ex: “A relação com o meu pai não é uma relação tão boa, é uma 

relação difícil de se lidar” 

“Não tenho muita intimidade com o meu pai e com minha mãe” 

  

 

4.3.4.3 A conversa sobre o que mudariam em sua rotina 

 

Nesta terceira dinâmica foi promovido um debate com os participantes 

onde foi perguntado a eles o que eles mudariam em suas rotinas.  

Será demonstrado o áudio que foi gravado acerca dessa dinâmica. 
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Áudio 3- Dinâmica 3- Conversa sobre a rotina e o que mudaria ou não nelas 

 

Pesquisador (a)36 : quero que vocês sejam sinceros. Quero aprofundar 

essa discussão aqui. O que vocês mudariam na rotina de vocês? Fazer um curso, 

sair, coisas assim. Então eu vou passar de um por um e vocês me relatam. E eu 

posso fazer uma pergunta mais específica. Vamos começar com a Ariel 

O que você mudaria na sua rotina Ariel ou você não mudaria nada? 

Ariel: Na minha rotina eu mudaria um pouco do convívio com o meu pai 

porque “meio” que acaba atrapalhando, deixa o dia mais pesado. Eu gostaria de 

fazer cursos de línguas, como inglês e espanhol e gostaria de fazer muay thay.  

P: Rapunzel, você mudaria alguma coisa na sua rotina, se você tivesse 

mais tempo livre e não tivesse aquelas horas de ter que arrumar casa, etc...alguma 

coisa você faria diferente? 

Rapunzel: Sim, porque eu tenho vontade de fazer um curso de 

espanhol. Eu já faço um curso, to terminando agora.  

P: que curso você faz?  

Rapunzel: De informática. To terminando ele 

P: Você gosta? 

Rapunzel: Gosto, mas por causa dele não temo como fazer outro e 

porque eu tenho que limpar a casa também e por isso não dá pra fazer os outros 

cursos que eu queria fazer. 

P: então você tem vontade de fazer mais cursos? 

Rapunzel: Sim 

P: Legal. Você me falou que você quer ser advogada não é? 

Rapunzel: É.  

P: você quer então estudar, ir pra faculdade? 

Rapunzel: Sim 

P: E você Olaf, você mudaria alguma coisa na sua rotina? 

Olaf: Eu já faço um curso. Curso de gestão empresarial. Gosto muito 

sabe...eu só queria que mudasse um pouco pra “mim” sair com meus amigos, ir pro 

shopping, divertir 

P: e você Simba? 

                                                           
36Pesquisador (a) = P 
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Simba: não mudaria nada.... 

P: Bela você...o que você mudaria na sua rotina? 

Bela: TUDO (falado de forma alta e firme) 

P: você mudaria tudo? 

Bela: TUDO 

P: Você odeia a sua rotina 

Bela: Odeio (de forma alta e firme) 

(Risos dos outros participantes pela forma como ela afirmou odiar sua 

rotina) 

Isabel (estudante de psicologia): Se você for escolher alguma coisa 

que você MAIS odeia o que que é? 

Bela: Lavar a porta... 

P: Lavar a porta? Como assim? 

Bela: coloca terra na porta; fica cheia...credo! 

Um dos participantes diz: não é o blindex? 

Bela: É 

P: Ah o blindex 

Bela: isso mesmo 

Isabel (estudante de psicologia) pergunta: tem alguma atividade que 

você gosta dentro de casa? 

Bela: Nada 

P: Jasmine e você? 

Jasmine: Tenho. Tenho vontade de fazer curso de espanhol, sair mais 

com as minhas amigas 

P: E você Scar? Você mudaria alguma coisa na sua rotina? tem 

vontade de fazer alguma coisa que você não faz, que não da tempo...? 

Scar: fazer inglês. 

P: e você Pumba? Você mudaria alguma coisa na sua rotina? O que 

você gostaria de colocar na sua vida se você tivesse mais tempo livre, se não 

tivesse que fazer aquelas atividades que você falou?  

Pumba: Eu queria procurar um trabalho pra mim. 

P: um trabalho? Ah você quer trabalhar? 

Pumba: tá na hora já 

Quantos anos você tem mesmo Pumba? 
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Pumba: quase 14 

P: e que tipo de trabalho? 

Pumba: Pedreiro 

P: e você gostaria de usar mais o seu tempo livre se você tivesse, se 

você não fizesse aquelas tarefas de casa, usar pra estudar, pra fazer algum curso? 

Pumba: não. 

P: Curso não? Não tem vontade? 

Pumba: não 

P: gosta de vim pra escola? 

Pumba: não, mas tem que vim, pra ter um futuro. 

 

Em síntese: 

 

Quadro 8- Neste quadro é demonstrado quantos participantes mudariam sua rotina 

e aqueles que não mudariam 

          Mudariam a rotina          Não Mudariam a rotina 

                       6 (seis) 

 

Ex: 1: Na minha rotina eu mudaria um pouco 

do convívio com o meu pai porque “meio” 

que acaba atrapalhando, deixa o dia mais 

pesado 

2: o que você mudaria na sua rotina? 

  “ [...] TUDO” 

P: Você odeia a sua rotina 

“Odeio” (de forma alta e firme) 

“Se você for escolher alguma coisa que 

você MAIS odeia o que que é?” 

“ Lavar a porta” 

3:  [...]  mas por causa dele não tenho como 

fazer outro e porque eu tenho que limpar a 

casa também e por isso não dá pra fazer os 

outros cursos que eu queria fazer. 

                 2 (dois) 
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Quadro 9 Relação entre tempo livre x cursos que gostariam ou não de realizar 

Sim Não 

5 3 

Cursos: informática, inglês, espanhol, etc 

 

As dinâmicas e entrevistas em grupo focas encerram-se ás 17h30, com 

uma confraternização entre os participantes e um lanche patrocinado pelo (a) 

pesquisador, onde todos puderam descontrair, comer, desfrutar dos bons momentos 

que passaram juntos. Antes de irem embora, tiraram fotos para registrar na 

lembrança a tarde maravilhosa que tiveram juntos e a experiência engrandecedora 

de vida que proporcionaram ao (a) pesquisador (a).  
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5 DISCUSSÃO  

 

O trabalho infantil doméstico (TID) norteou o presente estudo fazendo 

com que se buscasse uma investigação dessa prática em uma análise de bairro 

predominantemente de baixa renda. As práticas de trabalho infantil doméstico 

mostraram-se ocorrer no próprio seio familiar, o que dificulta a investigação e, por 

vezes, traz traços de invisibilidade ou alienação, conforme apontou Kátia Magalhães 

Arruda (2008) e André Viana Custódio (2006), respectivamente, sendo, portanto, um 

tema delicado que mexe diretamente com os poderes patriarcais que recaem sobre 

as crianças e adolescentes. 

 Apesar das dificuldades impostas pelo próprio tema os estudos 

conseguiram demonstrar a existência do trabalho infantil doméstico (TID), as 

relações familiares conflituosas em muitos casos, a ingenuidade dos participantes 

em relação ao tema e sua importância, pois muitos não se dão nem conta das 

explorações sofridas, e, demonstrou casos de exploração da mão-de-obra infantil 

em outros lugares, em claras situações de trabalho infantil, às margens da 

legislação. 

 Os estudos se deram inicialmente com 72 participantes, que 

responderam os questionários, sendo que 51 (70,83%) eram meninas e 21 (29,16%) 

meninos, na faixa etária de 11-14 anos.  No grupo focal, em uma única sessão, 

foram 8 participantes, em um grupo misto, com 4 meninas e 4 meninos. 

  Na localidade onde a pesquisa ocorreu, as crianças e adolescentes 

são, predominantemente, oriundos de lares biparentais, vivendo com pai e mãe, 

sendo que são 56 participantes nessa condição, o que representa (77,77%). Apenas 

11 participantes (15,27%) vivem apenas com a mãe e 1 único participante (1,38%) 

somente com o pai. 

 Vale ressaltar que nos estudos realizados pode-se constatar que não 

há predominância de gênero para a realização do trabalho doméstico, pois nas 

tarefas elencadas no tópico 14-parte C- ajudando em casa, 48 participantes (66, 

66%) preparam comida; 35 (48,61%) lavam roupa; 45 (62,5%) ajudam a fazer 

compras; 65 (90,27%) lavam a louça e 61 (84,72%) arrumam a casa.    

Os dados acima citados contrariam os estudos autores como Mesquita 

e Ramalho (2015), que apontam que as crianças oriundas de lares monoparentais 
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são mais propensas ao ingresso precoce no mercado de trabalho e que há uma 

predominância do gênero feminino quando se fala de realização das atividades 

domésticas. 

A imensa maioria dos participantes, ou seja, 63 deles (87,5%) moram 

no bairro onde a pesquisa foi realizada, um bairro considerado de baixa renda na 

cidade de Franca/SP.  

Os pais (pai e mãe) possuem apenas até o ensino médio concluído, 

sendo que é raro presenciar os que possuem ensino superior. Pode-se verificar tal 

constatação quando os participantes responderam que em relação aos pais: 14 

possuem apenas até a 5ª série (19,44%); 10 até a 8ª série (13,88%); 12 com ensino 

médio (16,66%) e apenas 4 com ensino superior (5,55%). Já em relação às mães: 

10 possuem até a 5ª série (13,88%); 8 até 8ª série (11,11%); 20 com ensino médio 

(27,77%) e somente 2 com ensino superior (2,77%). 

Os pais trabalham no setor calçadista, sendo 12 (16,66%) deles; 9 

(12,5%) são empregado do comércio;  27 (37,5%) considerados autônomos (pintor, 

pedreiro, serralheiro, etc): 27 (37,5%); 16 (22,22%)  elencados na categoria de 

outros serviços (motorista, mototaxi, gari, etc); 2 (2,77%) são aposentados. Percebe-

se serem atividades que não geram grande renda ou remuneração. 

 Quanto às mães, 16 (22,22%) são empregadas do setor/indústria 

calçadista; 20 (27,77%) são donas de casa/ do lar/não trabalham; 9 (12,5%) 

doméstica/diarista/faxineira; 2 (0,27%) empregadas do comércio; 3 (4,16%) 

consideradas  autônomas; 18 (25%) classificadas na categoria de outros serviços; 1  

(1,38%) encontra-se desempregada. Observa-se também, quanto às mães dos 

participantes, que as atividades que exercem não são atividades que geram grande 

concentração de renda ou as maiores remunerações do mercado de trabalho. 

Com isso, pela análise conjunta das profissões exercidas pelos pais 

(pai e mãe) dos participantes, e pelo dado de que 21 famílias, 29,16%, recebem o 

benefício do Bolsa Família, percebe-se que são famílias de classe baixa a média 

baixa, sem grandes condições socioeconômicas. 

Quando se verifica a relação e implicações dos participantes com a 

escola e com os estudos de maneira geral, pode-se concluir que através das 

repostas apresentadas, há uma relação satisfatória, independente da realidade em 

que vivem e mesmo com respostas que às vezes são conflitantes ou que parecem 

ser a resposta ideal a se dar.  
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 Dos 72 participantes, 22 (30,55%) e 43 (63,88%), concordam 

totalmente ou concordam que acham interessante o que fazem na escola, sendo 

que apenas 4 deles (5,55%) discordam ou discordam totalmente disso. 42 

participantes (58,33%) discordam quando se afirma que não gostam da escola; 41 

participantes (56,94%) afirmam que concordam totalmente que se esforçam para 

tirarem boas notas e 44 participantes (61,11%) discordam quando se afirmou que 

eles não se importam de faltarem às aulas. 27 (37,5%) e 28 (38,88%) concordam 

totalmente ou concorda, respectivamente, quando afirmou-se que estão aprendendo 

muito na escola, mas mesmo assim 38 deles (52,77%) não acham que sua escola 

seja uma das melhores de Franca/SP; e a maioria dos participantes, representando 

a totalidade de (83,33%), ou seja, a somatória dos 33 com os 27 participantes, 

admitem se divertirem muito na escola. 

Ainda em relação à escola, os participantes indicaram seus índices de 

satisfação ou insatisfação com quesitos apontados no questionário. Quanto a 

qualidade do ensino, 49 estão satisfeitos (68,05%) e 14 muito satisfeitos (19,44%), 

sendo a insatisfação gerada apenas em 7 participantes (9,72%). Em relação ao 

respeito dos professores para com os alunos, 51 participantes estão muito satisfeitos 

ou satisfeitos, representando (70,83%) e 17 estão insatisfeitos, o que perfaz um total 

de (23,61%). 

Quanto ao comportamento dos próprios alunos em sala de aula, 39 

participantes estão insatisfeitos, representando 54,16% dos participantes e 17 muito 

insatisfeitos, ou seja, (23,61%). Em relação ao progresso pessoal de cada um na 

escola, 58 participantes disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos, 

representando um universo de 80,5% dos participantes. E quando a segurança na 

escola, 20 participantes (27,77%) estão muito satisfeitos; 29 satisfeitos (40,27%) e 

15 (20,83%) 

Avançando na análise dos dados, o tópico 14, especialmente o 14.1 do 

questionário, foram observados os dados sobre os afazeres domésticos e, 

percebeu-se que a maioria dos participantes realiza algumas das tarefas relatadas. 

Observa-se que arrumar a casa e lavar a louça são as tarefas mais realizadas, 

sendo feitas respectivamente, por 61 (84,7%) e 65 (90,27%) participantes.  

Um dado que merece destaque é que 48 (66,66%) participantes 

preparam comida, tarefa de que demanda extrema responsabilidade para crianças e 

adolescentes, principalmente da faixa etária ora estudada. 
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Os participantes relatam que passam em média de até mais de 2h 

horas por dia realizando tarefas de casa, sendo que, 22 participantes (30,55%) ficam 

até 1h; 18 participantes (25%), de + de 1h-2h e 15 participantes (20,83%), acima de 

2h. A princípio pode até parecer pouco, porém, ao se conjugar essa análise com a 

análise de outros dados, percebe-se que o tempo despendido nos afazeres 

domésticos é muito maior. 

A junção das tarefas específicas da casa com a tarefa de cuidar dos 

irmãos menores, realizada por 43 (59,72%) dos participantes, impõe uma 

sobrecarga de trabalho. Os 43 participantes que cuidam de irmãos relataram que 

passam de 1hora até mais de 2 horas realizando tal atividade, sem ainda deixar de 

lado as obrigações domésticas. 

Quando perguntados sobre o que achavam de terem que realizar o 

conjunto de atividades que uma casa por si só impõe e aquelas que os pais 

delegam, 39 (54,16%) disseram que só as vezes gostam disso; 2 (2,77%) disseram 

que odeiam e 2 (2,77%) afirmaram não gostar. Percebe-se que mais da metade dos 

participantes não gosta desse tipo de serviço e, 32 (44,44%) participantes 

demonstraram, no tópico 16.2 do questionário, que preferem trabalhar em outro 

lugar do que nesses afazeres domésticos. 

Olhar para um contexto onde crianças e adolescentes chegam a 

preferir trabalhar em fora do que em casa é algo que choca, pois a exploração, 

tirania impostas pelos próprios pais ou responsáveis parece ser algo que provoca 

um sofrimento maior do que  quando impostos por um terceiro, tal como pode ser 

observado nas entrevistas em grupo focal. 

Em casa, os 43 (59,72%) dos participantes informaram que não 

ganham dinheiro algum pela realização dos trabalhos domésticos. Apenas 8 

(11,11%) informaram que ganham algum valor pelos serviços. 

Outro dado que merece atenção é que dos 72 participantes, 10 

(13,88%) trabalham fora de casa, em atividades diversas. Fazem bolsas, costuram 

sapatos, trabalham fritando pastéis ou embalando capinhas de celular. 

O que mais se destaca é que além de trabalharem fora, estão inseridos 

dentro da categoria dos que realizam atividades domésticas (6 dos 10). São crianças 

e adolescentes que vivem e respiram trabalho nas mais diversas formas e 

condições. 
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Esses 10 participantes relataram que trabalham de 2 a 6 dias na 

semana, sendo de 2 horas até mais de 4horas por dia, com remunerações 

baixíssimas, sendo que 8 (80%) deles ganham por mês entre R$ 50,00 a R$ 200,00;  

2 (20%) ganham acima R$ 200,00- R$ 500,00 e nenhum deles ganha nem 1 salário 

mínimo. 

Porém, mesmo com remunerações irrisórias, a maioria dos 

participantes que trabalham fora, ainda ajudam financeiramente seus pais ou 

responsáveis com as despesas de casa. Verificou-se que 2 (20%) acabando 

gastando tudo ou pagando contas e até dando um pouco para a família; 3 (30%) dá 

metade para a família ou gasta metade; 2 (20%) dá um pouco e gasta um pouco; 2 

(20%) não dão ou não gastam nada com a família 

Parecem ser casos gritantes de exploração da mão-de-obra infantil, 

com remunerações irrisórias, sem nenhum direito trabalhista e, ainda, sofrem 

exploração de trabalho doméstico. A ofensa aos diplomas que operam uma rede de 

proteção às crianças e adolescentes, ou seja, CF/88, CLT e ECA, são gritantes e os 

tornam na maior parte dos casos, completamente ignorados. 

Observam-se crianças que trabalham fora dos padrões legais 

permissivos, bem abaixo da idade que a Lei propõe como razoável para o ingresso 

ao mercado de trabalho, ou seja, com 16 anos completos, salvo na condição de 

aprendiz, aos 14 anos. No tópico 15.2, 60% dos participantes revelaram terem 

ganhado sua primeira remuneração através do trabalho com idade até 11 anos, 

idade esta bem abaixo do que a legislação permite. 

Através dos dados analisados, percebe-se que a idade das crianças 

em momento algum é levada em consideração, demonstrando o quão insuficiente é 

o critério que a legislação adotou, ou seja, o critério cronológico, como baliza entre o 

trabalho lícito ou ilícito. E essa é a crítica de autores como Soraya Franzoni Conde 

(2013) e Casemiro Filho (2005).  

O mais interessante é que eles estão satisfeitos com essa condição, 

sendo que dos 10 participantes que trabalham fora, 5 deles (50%) estão muito 

satisfeitos e 4 (40%) estão satisfeitos. O que se pode pensar através desses dados 

é que tais crianças e adolescentes estão satisfeitos com o pouco que ganham 

porque é “melhor do que nada”. O pouco dinheiro recebido no trabalho fora de casa 

ainda é considerado muito e melhor do que não ganhar nada e passar horas 
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cuidando dos afazeres domésticos, cuidando de irmãos, consumindo uma 

responsabilidade além das capacidades desses sujeitos tão vulneráveis. 

Na entrevista em grupo focal, com 8 dos 72 participantes que fizeram 

os questionários, por mais que alguns tenham ficado tímidos e suas respostas ali em 

grupo não condizerem com a respostas apresentadas em seus questionários, houve 

aqueles que falaram tão abertamente das situações exploratórias vividas em casa, 

com relações familiares extremamente conflituosas e mais, os relatos de violência 

doméstica. 

No grupo focal foi possível, mesmo que em uma única sessão, captar a 

angústia de alguns participantes, relatos tão verdadeiros de sentimentos em relação 

a realidade em que vivem.  Vejamos algumas das falas: “P37: o que você mudaria na 

sua rotina? [...] TUDO. P: Você odeia a sua rotina? “Odeio” [grifo nosso]. 

E ainda: “Minha mãe fica me xingando. Num gosto porque minha mãe 

me bate. Tudo o que eu faço ela me bate”. E mais: “Me bate e me põe de castigo”.  

São crianças que vivem a realidade do trabalho infantil doméstico, 

sofrem punições físicas e agressões psicológicas, mas como dito anteriormente, não 

se dão conta de que vivem em um regime de exploração. Identificam-se com as 

circunstâncias (dinâmica das fotos), conseguem perceber o trabalho infantil em 

outras crianças, mas possuem uma dificuldade de associarem suas realidades com 

a realidade do trabalho infantil doméstico. Eles não possuem a dimensão daquela 

situação em suas vidas, sequer tomaram a consciência de que eles mesmos, de 

alguma forma, estavam relatados ali, naquelas imagens. 

O trabalho infantil e de forma específica, o trabalho infantil doméstico, 

de caráter exploratório, trazem consequências nefastas às crianças e adolescentes 

e, podemos retirar da análise dos dados e do conteúdo, os sujeitos em questão são 

sujeitos vulneráveis, tolhidos em seus direitos e no seu desenvolvimento, 

concordando-se com a linha de pensamento de Gomes (1998), que afirma que a 

exploração infantil é realizada além de tudo em condições inadequadas, prejudiciais 

ou até mesmo perversas e causam prejuízos no desenvolvimento psicossocial dos 

sujeitos explorados.  

A exploração da mão-de-obra infantil, ainda seguindo a linha de Gomes 

(1998) e o pensamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), impede o pleno 

                                                           
37P=Pesquisador(a) 
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desenvolvimento humano e social, o aprendizado, as atividades de lazer e 

descanso, necessárias à formação cidadã dos atores sociais, sendo necessário que 

eles sejam afastados dessas condições. 

O desenvolvimento como liberdade proposto por Amartya Sen (2010) 

que prega a liberdade em suas variadas formas, com a eliminação das privações de 

liberdades que limitam as escolhas e com isso a consequente capacidade de 

escolher a vida que se quer levar, a capacidade de escolher o que lhe é importante e 

lhe faz feliz. No caso de crianças e adolescentes inseridos no contexto amplo de 

casos de trabalho infantil, entende-se ser a proposta de Sen (2010) algo muito 

afastado da realidade em que vivem. 

 Esses atores sociais não possuem liberdade nenhuma de escolha, 

vivem sobre tirania de pais ou responsáveis, vivem uma vida que não lhe promove 

um real bem-estar. Vivem o que se se acostumaram a viver, por imposição e não por 

escolha, o que prejudica a livre condição de agente, fator primordial para a 

realização do desenvolvimento na visão do autor. 

Falar em liberdades individuais, substantivas e capabilities é a algo 

muito distante da realidade dos participantes desse estudo, infelizmente. Vive-se 

uma realidade de opressão e voltada para a lógica capitalista.  

A ausência de condições para o exercício das liberdades fator limitante 

e compromete a realização da pessoa e as relações que ela estabelece com os 

demais, com a organização da sociedade e com o meio ambiente em que vivem, 

bem como com o compromisso com os direitos relevantes às gerações futuras. 

(ZAMBAM, 2012) 

O desenvolvimento como liberdade propõe também a valorização da 

democracia, mas não só em um plano macrossocial, mas também no microssocial, e 

a família é um locus que pode ou não promover a democracia nesse plano, porém, 

não foi o observado na maioria dos casos. 

Através da análise dos questionários dos 72 participantes e, depois, do 

conteúdo do grupo focal, percebeu-se que sim, o trabalho infantil doméstico é uma 

realidade. São crianças e adolescentes que passam horas lavando, passando, 

arrumando casa e ainda cuidando de irmãos mais novos, em uma total ou parcial 

transferência de responsabilidade dos pais ou responsáveis para com eles. 

Dessa forma vale dizer que podem ser prejudicados no aprendizado 

escolar ou rendimento escolar, conforme 34 participantes (47,22%) disseram e até 
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mesmo quando respondem em relação à necessidade de mais tempo para lazer ou 

diversão, para os estudos e até mesmo descanso, conforme afirmaram 

respectivamente, 39 (54,16%), 24 (33,33%) e 3 (4,16%) participantes, indo ao 

encontro  da linha de pensamento de Gabriela Patriota e Fátima Alberto (2014). 

Nos dias em que a coleta de dados aconteceu, houve a percepção de 

muitas falácias norteadoras nas vidas dos participantes. Eles são crianças e 

adolescentes que carecem de atenção, que carecem de se sentirem importantes. As 

dinâmicas propostas mobilizaram os alunos, afim de, participarem engajados 

realmente no propósito de poderem realizar uma atividade diferente no cotidiano 

deles.  

A presença de novas pessoas naquele cotidiano, uma nova dinâmica 

em salas de aulas, a atenção dada a cada um, proporcionou a criação de vínculo 

social e afetivo entre o (a) pesquisador (a) e os participantes, que realmente, foi um 

agente de transformação para todos. 

 Nos casos de trabalho infantil e suas vertentes, percebe-se a total falta 

de direitos legais a essas crianças e adolescentes, que realmente estão às margens 

da legislação. A supressão de direitos começa dentro de casa e se perpetua nos 

postos de trabalho.  

A convenção 182 da OIT, ratificada pelo Brasil, considera o trabalho 

infantil doméstico uma das piores formas de trabalho, colocando crianças e 

adolescentes na condição de servidão e trabalho obrigatório, bem como por ser um 

trabalho, que por sua natureza, é suscetível de prejudicar a saúde, a moral ou a 

seguranças dos envolvidos (BRASIL, 2000).  

Arruda (2008) segue a linha de pensamento da citada convenção, 

sendo que também é apontado pelo UNICEF como uma das piores formas de 

trabalho, pois perpetua a exclusão social já acentuada pela pobreza e retira da 

criança e do adolescente o direito a serem crianças e adolescentes. 

Para o UNICEF (2018) o trabalho infantil doméstico faz que com os 

trabalhadores sejam os mais explorados e abusados, face à exclusão de leis 

trabalhistas, isolamento e, sua natureza oculta. As crianças e adolescentes 

encontram-se em alto risco devido à suas idades, a falta de consciência de seus 

direitos. 

Porém não é só a supressão de direitos legalmente garantidos, é a 

supressão da infância, do direito de ser criança ou adolescente, de aproveitar fase 
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de vida em que se encontram, do direito ao lazer, do direito de preservação do 

estado físico e emocional, o direito de escolha, o direito a um desenvolvimento 

libertador, conforme preconizam autores como Gomes (1998), Sen (2010), Zambam 

(2012). 

Dos 72 participantes, 59 participantes (59,72%), exercem o trabalho 

doméstico de forma que não os agrada, como pode ser observado pelos resultados 

obtidos no tópico 14.4, somando-se as categorias NÃO GOSTO, ODEIO E ÀS 

VEZES, conforme já ressaltado. Conectados com os dados de que 32 (44,44%) 

participantes preferem trabalhar em outro lugar ao invés de trabalharem em casa, 

pode-se perceber a angústia que é trabalhar nos afazeres domésticos, sob a 

subordinação dos próprios pais.  

São crianças exploradas nas mais diversas formas e que sequer se 

dão conta disso, sequer se dão conta de que a exploração da mão-de-obra está ali, 

acontecendo com elas mesmas. 

As práticas do trabalho infantil doméstico contrariam os dispostos 

presentes no artigo 2º da Convenção dos Direitos das Crianças, pois, vão na 

contramão do que o diploma preconiza, pois as crianças e adolescentes inseridas na 

citada prática estão desguarnecidas de proteção e cuidados necessários ao seu 

bem-estar.  

O Estado, ainda é muito falho quando o assunto é o problema social do 

trabalho infantil como um todo e em suas vertentes, pois carece de políticas públicas 

pertinentes, específicas e eficazes para o combate e erradicação. Os dados 

apresentados pelo PNAD e pelo IBGE, quanto ao trabalho infantil doméstico, 

assustam e confirmam o que foi também foi descoberto no presente estudo, crianças 

e adolescentes, dentro das próprias casas, sendo em muitos casos exploradas por 

pais ou outros responsáveis. 

O trabalho infantil doméstico necessita de um olhar e uma investigação 

profunda para que se consiga chegar às raízes do problema e retirar as crianças e 

adolescentes nele inseridos, em uma condição em grande parte, exploratória, 

devolvendo-lhes a gama de direitos que lhes são retirados com essa prática e 

buscando-se um efetivo desenvolvimento humano e social, baseado nas liberdades 

individuais, transformando-os em protagonistas das próprias vidas, com reais 

condições de agentes, dando-lhes assim, um desenvolvimento libertador. 
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CONCLUSÃO  

 

 

O trabalho infantil doméstico no Brasil é uma realidade. A literatura 

sobre o trabalho infantil doméstico (TID) ainda é muito incipiente. Mas é comum 

encontrar os autores dizendo que este tipo de trabalho infantil é de difícil 

investigação, pois possui traços de invisibilidade. E a investigação do fenômeno não 

é algo fácil, pois deve-se investigar o seio familiar, o que na maioria dos casos, não 

é tarefa fácil. 

Observou-se que as famílias são de baixa renda e que os pais 

trabalham, em sua grande maioria fora de casa, transferindo às crianças e 

adolescentes a responsabilidade dos afazeres domésticos e outros oriundos do seio 

familiar, como o cuidado com irmãos menores.  

 A renda familiar é fator importante nos casos que determinam de 

exploração total ou parcial da mão-de-obra infantil mesmo que dentro dos próprios 

lares. Porém descobriu-se que não há, nos participantes estudados, diferenciação 

de gênero para a realização das atividades domésticas, sendo que meninos e 

meninas as realizam.   

Os atores sociais, apesar da tenra idade, possuem responsabilidades 

típicas dos adultos, o que em muitos dos casos, geram sentimentos de angústia, 

raiva, tristeza, porém eles não possuem a dimensão do problema social em que 

estão inseridos, não possuem a noção que estão em condições de trabalho infantil 

doméstico exploratório. E ainda há aqueles que além das explorações de mão-de-

obra em casa, são explorados fora de casa, em claros casos de trabalho infantil. 

Porém o sofrimento em casa por conta da subordinação aos próprios 

pais é tão maior, que eles preferem trabalhar fora, por irrisórias quantias, mas 

sentem uma liberdade através do dinheiro, mesmo que pouco. O trabalho fora de 

casa promove a eles a sensação de independência financeira, que o trabalho dentro 

de casa não proporciona. 

São realizadas as mais diversas atividades domésticas, desde lavar a 

louça a preparar comida, além do cuidado de irmãos menores. Crianças e 

adolescentes são sujeitos vulneráveis e completamente suscetíveis de serem 

tolhidos em suas liberdades individuais e substantivas. Nos casos analisados, 
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através de percepção da realidade em que vivem, parece estar inviabilizado 

desenvolvimento como liberdade proposto por Amartya Sen (2010). São sujeitos 

sociais que possuem sua condição de agente e seu desenvolvimento humano e 

social, prejudicados. 

As raízes do problema são históricas e culturais e se disseminaram ao 

longo dos tempos e estão enraizadas nas próprias crianças e adolescentes que o 

vivenciam, onde mesmo não gostando de fazer as atividades domésticas, mesmo 

sofrendo diversas punições, das mais leves até a violência física, ainda enxergam o 

trabalho infantil doméstico com, uma certa, naturalidade ou ingenuidade e,  têm a 

certeza da obrigação que ele gera, pois lhes foi passado isso. 

A falta de consciência dos participantes afetados com a prática do 

trabalho infantil doméstico é algo preocupante, pois há um claro caráter exploratório 

das atividades que prejudica a formação cidadã, humana e social de cada um. 

Por isso é tão importante a conscientização para esse problema social 

trabalho infantil em suas mais variadas formas, representa. Muitas vezes a 

transferência parcial ou total de responsabilidades domésticas ocorre justamente 

pela falta de aparato do Estado para proporcionarem às famílias maiores condições 

para que o trabalho doméstico deixe de ser realidade.  

As políticas públicas específicas são de suma importância para solução 

do problema. Não só o governo em plano macro, mas toda a sociedade, em planos 

microssociais, devem se unir para promover uma mudança de cultura em relação ao 

tema, e darem às crianças e adolescentes condições de viverem suas vidas de 

maneira feliz e ao trabalharem que seja dentro dos padrões legalmente permitidos, 

para não comprometimento da formação física, humana e social. 

Não é trabalho fácil, pois a mudanças de consciência é trabalho árduo 

e por isso precisa da colaboração de toda a sociedade, nos mais diversos setores, 

do Estado, mas também da família, com a mudança de paradigmas e padrões.  

O trabalho infantil e o trabalho infantil doméstico só terão uma 

erradicação e prevenção efetivas, com a mudança de paradigmas, afastando-se a 

lógica tradicional e o pensamento capitalista, para que o foco se volte para o próprio 

ser humano, suas reais necessidades, que vão além da geração de renda, mas para 

as necessidade que são elegidas e importantes a cada um, proporcionando a 

condição de agente livre, com valorização das liberdades individuais para se chegar 

ao desenvolvimento como liberdade. 
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Proporcionar o desenvolvimento como liberdade neste cenário é algo 

ainda distante, um tanto utópico, porém ações de conscientização da população, da 

família, em conjunto com a escola, órgãos e entidades da sociedade local, podem 

minimizar o problema e ajudar a trazer soluções, propiciando o desenvolvimento dos 

atores sociais envolvidos no contexto e consequentemente um desenvolvimento 

local e regional. 

É fato que encontraram-se algumas limitações para o aprofundamento 

dos estudos, sendo que, pode-se destacar como um deles, o calendário do ano 

letivo, conjugado com o nacional, que fez com que impossibilitasse, por exemplo, 

mais sessões em grupos focais, ante a fase de coleta de dados ter ocorrido no 

último trimestre de 2018. Assim, convém ressaltar, por fim, que esse estudo sobre o 

trabalho infantil doméstico é um estudo exploratório que requer ainda mais 

pesquisas para aprofundamento e compreensão do fenômeno.  
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APÊNDICE 1  

 

Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ________________________________________, abaixo assinado, responsável 

pelo menor ___________________________________________, concordo com a 

sua participação no referido projeto, tendo sido esclarecido sobre todas as 

condições que constam do documento “ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA 

PESQUISA” de que trata o projeto de pesquisa intitulado como “ESCOLA, FAMÍLIA 

E TRABALHO: o cotidiano de crianças e adolescentes de uma escola pública e o 

desenvolvimento como liberdade, que tem como pesquisadora responsável CAMILA 

MUSETI BEZERRA, especialmente no que diz respeito ao objeto da pesquisa, aos 

procedimentos a que serei submetido, aos riscos e benefícios, à forma de 

ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem como à indenização por danos 

decorrentes da pesquisa. DECLARO que tenho pleno conhecimento dos direitos e 

das condições que me foram assegurados, a seguir relacionados: 

1.  A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios, e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa a que serei submetido. 

2.   A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento. 

3.  A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada com a minha privacidade. 

4.  O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o 

estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando 

5.   O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante 

todo o período de minha participação no projeto. 
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Declaro ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas, e que, livremente, manifesto minha vontade de participar do referido 

estudo. 

Franca, _________ de _________ de __________. 

 

                         ___________________________________________ 

 

                   (Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa) 

 

Contatos do (a) pesquisador: Camila Museti Bezerra 

Celular (16) 99332-2722 

Email: camilamuseti@hotmail.com 
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APÊNDICE 2 

 

Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca) 

 

 

ESCALRECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Nome da pesquisa: ESCOLA, FAMÍLIA E TRABALHO: o cotidiano de crianças e 

adolescentes de uma escola pública e o desenvolvimento como liberdade. 

2. Pesquisador responsável : CAMILA MUSETI BEZERRA 

3. Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Daniela de Figueiredo Ribeiro 

4. Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, prestadas aos 

sujeitos da pesquisa: 

Seu filho(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa que 

pretende observar o que pensam as crianças e os adolescentes sobre a escola, a 

família e o trabalho, enfocando o que isto representa para o seu desenvolvimento. 

Assim, o estudo buscará compreender a perspectiva e o cotidiano dessas crianças e 

adolescentes e como conciliam seu tempo entre a escola, a família e os trabalho 

residencial ou afazeres domésticos. Será realizada uma coleta de dados através de 

aplicação de questionários em sala de aula e a realização de entrevistas,  que serão 

gravadas para que possam ser mantidas a integridade das informações.  

Serão tomados todos os cuidados técnicos na condução dos 

questionários e entrevistas, no sentido de proteger os participantes de eventuais 

dificuldades, orientações, ressaltando que as informações obtidas serão utilizadas 

somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum 

participante, mantendo-se o sigilo necessário. 

 

Data __________/__________/__________ 

 

Nome e assinatura do responsável: ______________________________ 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA DENTRO DAS DEPEDÊNCIAS DA 

ESCOLA. 

 

 

Eu, _______________________________________________, diretor (a) da Escola 

Municipal ___________________________________________________________, 

AUTORIZO a pesquisadora CAMILA MUSETI BEZERRA, a promover seus estudos 

e pesquisas dentro das dependências da referida escola, que tem como tema 

ESCOLA, FAMÍLIA E TRABALHO: o cotidiano de crianças e adolescentes de uma 

escola pública e o desenvolvimento como liberdade, a ser realizado com os alunos 

matriculados entre o sexto e nono ano do ensino fundamental II e do 1º (primeiro) ao 

3º (terceiro) ano do ensino médio, dos períodos diurno e noturno, estando ciente dos 

objetivos e etapas da pesquisa. 

 

Franca, ________ de _______ de _______. 

 

 

Assinatura 

 

Identificação do Responsável:_________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

 

Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca) 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DE PARTIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

Eu, _______________________________________________, aluno (a) da Escola 

Municipal ___________________________________________________________, 

CONCORDO EM PARTICIPAR DA PESQUISA que tem como tema ESCOLA, 

FAMÍLIA E TRABALHO: o cotidiano de crianças e adolescentes de uma escola 

pública e o desenvolvimento como liberdade, promovida pela pesquisadora CAMILA 

MUSETI BEZERRA, estando ciente dos objetivos e etapas da pesquisa. 

 

Franca, ________ de _______ de _______. 

 

 

_____________________________ 

                                                          Assinatura 

 

Identificação do Responsável:_________________________________________ 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Nome_________________________________                              Série __________ 

 

PARTE A.  INFORMAÇÕES BASICAS                    2018 

1-Idade ____   Sexo [   ] M   [   ] F      

2-Bairro onde mora____________________ 

3-Você nasceu em Franca? ____________ 

4-Você mora:    

[   ] com mãe e pai?  

[   ] só com mãe?  

[   ] só com pai?   

[    ] com outros? 

5-Você tem irmãos ? ______________ Se sim, quantos?______________    

6-Quais são as idades deles?________________   

7-Qual a profissão de seu pai?___________________     

8-Qual a profissão de sua mãe (se ela trabalhar)?_________________ 

9-Qual o Grau de instrução dos seus pais ?               

Frequentou: quinta série           oitava série              ensino médio            faculdade 

     Pai              ______                 ______                     ______                     ______ 

    Mãe              ______                 ______                     ______                      ______ 

   Não Sei         ______ 
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10-Sua família tem? A-) casa própria  -    [    ] sim [   ] não 

                                  b-)  carro                   [    ] sim [    ] não   

                                  c-) acesso à internet  [    ] sim [    ] não  

                                  f-)  telefone fixo          [    ] sim  [    ] não 

 

11-A sua família recebe dinheiro do governo pela Bolsa Família  

 [    ] sim  [    ] não   [    ] não sei 

 

12-Você tem celular ou tablet  [     ] sim [    ] não     

 

13-PARTE B.  ESCOLA   

 

Você concorda ou discorda com as seguintes 

frases? 

Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

Eu acho interessante o que faço na escola.                

Eu não gosto da escola     

Eu me esforço para tirar boas notas     

Não me importo de faltar às aulas     

Eu estou aprendendo muito nesta escola                   

Minha escola é uma das melhores em Franca     

Eu me divirto muito na escola     

     

Você está satisfeito ou insatisfeito com: Muito 

satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Muito 

insatisfeito 

A qualidade de ensino nesta escola       

O respeito dos professores para os alunos          

O comportamento dos alunos na sala     
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O seu progresso na escola     

A segurança na escola     

 

14-PARTE C.  AJUDANDO EM CASA 

14.1- Você ajuda a sua família com os seguintes trabalhos de casa?                

                                     Sim     Não                            Sim     Não                                             

Preparar a comida       ___      ___     Lavar roupa     ___     ____  

Fazer compras             ___     ____      Lavar louça    ___     ____      

Arrumar a casa            ___     ____  

 

14.2-Você passa uma média de quantas horas por dia  fazendo isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14.3-Além das tarefas em cima, você cuida de seus irmãos ou irmãs?   

[      ] sim   [     ] não 

 

Caso “sim,” você passa em média quantas horas por dia fazendo isto?   

 

14.4-Você gosta de ajudar em casa?                                      

 [    ] gosto muito [    ] gosto   [    ] não gosto [    ] odeio     [     ] sim    [    ] às vezes   

 [    ] não 

14.5- Você recebe algum dinheiro por estas tarefas? 

 [    ] sim  [   ]não  [    ] às vezes 

 

15-PARTE D. TRABALHO  
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15.1 Você trabalha atualmente? [    ] sim [    ] não   

(Se SIM, responda) /  (se NÃO, não responda) 

 

a-)Onde você trabalha? ____________________________________________    

b-)Que tipo de serviço você faz?_______________________________________ 

c-)Você trabalha quantos dias na semana?_______________________________ 

d-)Quantas horas por dia? ___________________________________________ 

e-)Quanto em dinheiro você recebe por mês?____________________________ 

f-) Faz quanto tempo que você trabalha neste serviço? ____________________ 

g-) Você está satisfeito com seu trabalho? 

[    ] muito satisfeito [    ] satisfeito  

[    ] insatisfeito         [    ] odeio 

h-) Com o dinheiro que você ganha trabalhando, você contribui com a sua família? 

[     ] dou tudo que ganho ou gasto tudo pagando contas ou comprando coisas para a 

família 

[     ] dou ou gasto uma metade 

[    ] dou ou gasto um pouco   

[    ] não dou nem gasto nada para a família 

 

15.2 Com que idade você trabalhou e ganhou dinheiro pela primeira vez?  

 

15.3 Se não trabalha atualmente, você está procurando trabalho? 

 [   ] sim [   ] não 

 

15-4 Se não trabalha atualmente, seus pais pedem para que você ajude nos 

afazeres domésticos?     [    ] sim  [    ] não  [    ] às vezes 
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Porque você trabalha?  

Marque com um X as razões abaixo. 

Muito 

importante 

Importante Importa um 

pouco 

Não 

importa 

Porque meus pais me pediram     

Para ganhar dinheiro para mim     

Porque a gente aprende muito pelo trabalho     

Porque meus pais não podem me dar dinheiro      

Porque eu gosto muito do que eu faço     

Para ajudar a minha família     

Para ficar mais independente     

Porque é melhor do que ficar na rua     

 

16-PARTE E.  SUA VIDA e PENSAMENTOS 

 

16.1-Você acha que trabalhar influencia no : 

a-) desenvolvimento pessoal?   [     ] sim    [     ]não 

b-) no  rendimento escolar?        [     ] sim   [     ]não 

 

16.2-Você prefere trabalhar dentro de casa, nos afazeres domésticos ou em outro 

lugar? 

16.3-Você concorda ou não com as seguinte frases? 

a-) Por causa do trabalho, não tenho tempo de estudar: 

 [    ]concordo    [    ] discordo 

 

b-) Meu trabalho é duro e só quero me divertir na escola:     

 [    ]concordo    [    ] discordo 

c-) Meu trabalho é desgastante e chego à escola cansado:    
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 [    ]concordo    [    ] discordo 

d-) Eu perco muitas aulas por causa do trabalho:  

[    ]concordo    [    ] discordo 

 

16.4- Você gosta de morar com seus pais? __________________________ 

 

16.5- Você fica feliz e satisfeito dentro da sua casa ou tem vontade de estar em outro 

lugar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16.6- Você acha que trabalhar atrapalha seus estudos? _______________ 

 

16.7- Se você trabalha, mesmo que seja na sua casa ou em outro serviço, responda:  

Você fica cansado para ir à escola? Sim ou Não? _________________  

 

16.8- Se você não tiver ou tivesse nenhum tipo de trabalho para fazer, como você usaria 

seu tempo livre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL 

 

 

O grupo focal é um método utilizado em pesquisas qualitativas, podendo 

ser o ponto centro da coleta de dados ou usado de forma complementar. Baseia-se 

na interação entre as pessoas/participantes para se obter os dados necessários à 

pesquisa.  

Na presente pesquisa o grupo focal será atrelado ao questionário que 

será aplicado em sala de aula, em uma escola pública de Franca/SP, contando com 

um grupo de 6 a 15 participantes, em sessão com um roteiro previamente 

estabelecido para nortear o debate. Os participantes serão escolhidos pelo (a) 

pesquisador (a) e poderão ser separados em sessões que haja grupo focal somente 

com mulheres e outro somente com homens, ou uma sessão heterogênea. 

O debate será aberto e acessível aos participantes, girando em torno do 

tema da pesquisa e sendo de interesse comum a todos os envolvidos.  

Poderá ser usado métodos de gravação para preservar a veracidade das 

informações coletadas e transcritas, sempre preservando o sigilo de identidade dos 

participantes. 

O roteiro prévio que será passado aos participantes contará com as 

seguintes perguntas: 

 

1-)  Qual o tipo de  relação que tenho com a minha família? 

 

 

2-)  Quais as minhas tarefas dentro de casa? 

 

 

3-) O que eu mudaria em minha rotina? 
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ANEXO C 

 

FOTOS 

 

 

 

Foto 1  

 
Fonte: http://www.seci.com.br/noticias.aspx?cd=1048. Acesso em: 29 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

http://www.seci.com.br/noticias.aspx?cd=1048
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Foto 2 

 

Fonte: http://defendendoainfancia.blogspot.com/2011/11/trabalho-oculto-hora-de-ficar-atento-e.html. 
Acesso em: 29 de novembro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://defendendoainfancia.blogspot.com/2011/11/trabalho-oculto-hora-de-ficar-atento-e.html
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ANEXO D 

 

ÁTOMO FAMILIAR 

 

 

ÁTOMO 1 
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ÁTOMO 2 
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ÁTOMO 3 
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ÁTOMO 4 
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ÁTOMO 5 
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ÁTOMO 6 
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ÁTOMO 7 
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ÁTOMO 8 
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DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NO COMITÊ DE 

ÉTICA DO Uni-FACEF 
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