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nunca está sozinho por mais que pense estar” 
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RESUMO 

 

A literatura demonstra que o trabalho é um regulador da vida em sociedade e que ainda assume 

um lugar central na organização social, apesar de uma conjectura que questiona a sua 

centralidade. Algumas investigações também demonstram a importância de articular crianças e 

trabalho, visto que elas já possuiriam conhecimentos e atribuiriam sentidos a tal fenômeno, a 

partir das suas experiências sociais. Ouvi-las seria uma forma de acessar os discursos 

(re)produzidos sobre o trabalho na contemporaneidade, depreendendo, assim, a própria 

realidade social. Os resultados obtidos nos estudos anteriores da autora demonstraram a 

necessidade de partir de territórios diferentes de escuta para ampliar as investigações sobre os 

sentidos do trabalho pelas crianças. Portanto, este estudo parte do objetivo principal de 

compreender os sentidos atribuídos ao trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de 

Fortaleza – CE para depreender as suas (des)aproximações com os sentidos apresentados no 

contexto de educação privada. A pesquisa realizada é de perspectiva qualitativa e objetivou 

realizar percurso metodológico com desenhos, entrevistas semi-estruturadas e encontros 

grupais com os alunos participantes, bem como de Análise de Conteúdo como recurso de 

tratamento dos dados construídos durante tal intervenção. O estudo viabilizou a continuidade 

das investigações realizadas anteriormente pela autora, bem como a sua complementaridade, 

possibilitando analisar as (des)articulações com os resultados obtidos na rede privada de ensino 

e ampliá-las, posto que a escola pública, por apresentar especificidades no seu processo de 

ensino-aprendizagem e nas suas redes de contatos com o meio sócio-político-econômico, 

amplia a investigação no campo da Psicologia, especialmente na área da Psicologia Social do 

Trabalho e da Psicologia Escolar/Educacional. Por fim, ao atribuir às crianças a devida 

importância na sua produção do conhecimento e na intervenção social, está-se promovendo 

maior aproximação deste público com a sociedade, e, consequentemente, coesa intervenção 

social, assim como facilitando educação fomentadora da emancipação humana. 

 

Palavras-chave: Sentidos e significados. Trabalho. Crianças. Escola. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Literature demonstrates that work is a regulator of life in society and it still assumes a main role 

in social organization, despite a conjecture which questions its centrality. Some investigations 

also demonstrate the importance of associating children and work, since they already had 

knowledge and attributed meanings to this phenomenon, as from social experiences. Listening 

to them would be a way of accessing the (re) produced discourses about work in 

contemporaneity, thus revealing the social reality itself. The results obtained in the previous 

studies of the author have demonstrated the necessity to change from different territories of 

listening to expand the investigations about the work senses by children. Therefore, this study 

is based on the main objective of understanding the meanings attributed to work by students 

from a public school in the city of Fortaleza - CE to understand their (dis) approximations with 

the presented senses in the private education context. The research utilized the qualitative 

perspective and aimed to accomplish a methodology with drawings, semi-structured interviews 

and group meetings with the participating students, as well as the Content Analysis as a resource 

for the treatment of the constructed data during such intervention. The study made possible the 

continuity of the produced investigations previously by the author, even as their 

complementarity, making it possible to analyze the (dis) articulations with the  obtained results 

in the private teaching network and to extend them, since the public school presents specificities 

in its teaching-learning process and its contacts networks with the socio-political-economic 

environment, extends research in the field of Psychology, especially in the area of Social Work 

Psychology and School / Educational Psychology. Lastly, by giving children the importance in 

their knowledge production and social intervention, promoting a grater interaction between this 

public and the society, and consequently a cohesive social intervention, as well as facilitating 

education that promotes human emancipation. 

 

Keywords: Senses and meanings. Job. Children. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos, como os de Antunes (1995; 2006; 2008; 2009), de Antunes e 

Alves (2004), de Aquino (2007) e de Aquino, Silva, Oliveira e Martins (2013), apontam que o 

trabalho ainda assume um lugar central na organização social, apesar de uma conjectura 

contemporânea que questiona essa centralidade, contrapondo-a aos ideais de consumo, 

relativizando a atividade laboral e contribuindo, assim, para o seu caráter contraditório. Antunes 

(2006), por exemplo, apresenta o trabalho como um regulador da vida em coletividade, que 

pode ser entendido com base na construção dialética entre sujeito e sociedade, assumindo uma 

perspectiva psicossocial. Sendo assim, tal entendimento não está pronto e nem acabado, mas 

em constante transformação.  

Partindo de um viés Histórico-Cultural de compreensão do sujeito, tem-se como 

norte que o homem está em constante diálogo com a realidade psicossocial em que vive, sendo 

produto(r) desta (PINO, 2000; VIGOTSKI, 2001; 2007; VYGOTSKI; LURIA, 2007; 

VYGOTSKY, 1995; ZANELLA, 2004). Sob essa ótica, a relação do homem com seu meio é 

sempre mediada, o que significa dizer que nosso acesso a essa materialidade é sempre indireto. 

Como apontam Souto, Lima e Osório (2015), essa mediação é uma consequência da condição 

humana quanto ser social, visto que esse relacionamento com a natureza só acontece através 

dos instrumentos ou dos signos. 

Os instrumentos são produtos historicamente construídos pela atividade social 

humana e situam-se entre a ação e o objetivo ou meta que se quer alcançar. Apresentam natureza 

concreta, dirigindo-se ao exterior, como forma de modificação do meio. Posto que o homem 

não só faz uso dos instrumentos, mas também os (re)cria, surgem os signos, que também 

apresentam função mediadora, mas, agora, com o objetivo de regular a conduta humana. 

Portanto, apresentam uma função psicológica, pois exprimem uma natureza semiótica. Todavia, 

os signos também são construídos culturalmente, dado que o homem está inserido em uma 

cultura que fornece material para essa construção (VIGOTSKI, 2001; 2007; VYGOTSKI; 

LURIA, 2007; VYGOTSKY, 1995). Tem-se, então, um salto qualitativo nas relações do 

homem com seu meio, se comparado às relações dos animais, por exemplo. 

Fala-se que qualquer forma de comunicação, como gestual, pode ser considerada 

linguagem. Para que haja uma comunicação efetiva entre os sujeitos, é necessário que o signo 

da fala seja partilhado socialmente entre eles. Contudo, a teoria vygotskyana tem como 

elemento central, em suas discussões, a categoria dos sentidos. Os sentidos apresentam-se como 

uma forma mais particular dos sujeitos compreenderem e (re)construírem a sua realidade e, por 
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conseguinte, a si mesmos, ultrapassando os limites dos significados, pré-estabelecidos pela sua 

comunidade social (BARROS et al., 2009). Ou seja, os sentidos referem-se à forma mais 

singularizada do homem apreender a si mesmo e o seu meio, enquanto os significados são os 

sentidos compartilhados em coletividade. Contudo, sentidos e significados são indissociáveis 

entre si. 

Tendo-se, então, a categoria dos sentidos como elemento principal para/na 

formação humana e construção da realidade social e sabendo-se que há diversas formas de 

apreender os sentidos do trabalho em contextos específicos, em virtude da diversidade de 

abordagens existentes para estudar os processos de significação laboral (TOLFO et al., 2005), 

o presente estudo privilegia as crianças como uma dessas vias de apropriação. Depreende-se 

este grupo como um potencial viabilizador de compreensão sobre os sentidos do trabalho e, por 

conseguinte, da própria conjuntura social contemporânea, como apontam Natividade (2007) e 

Pasqualini, Garbulho e Schut (2004).  

Estes autores apontam como relevante a articulação entre crianças e trabalho, posto 

que estas já possuiriam conhecimentos e opiniões e atribuiriam sentidos a tal fenômeno, a partir 

das suas experiências sociais com adultos e com outras crianças, por exemplo, e das influências 

produzidas pelas instituições socializadoras, como família e escola. Elas são capazes, portanto, 

assim como os adultos, não só de compartilhar significados coletivos, mas de transformá-los, 

dando sentidos próprios. Ouvi-las, então, seria uma forma possível de acessar os discursos 

(re)produzidos sobre o trabalho na contemporaneidade, quanto à sua socialização, às suas 

expectativas e ao preparo de trabalhadores futuros, depreendendo, assim, a própria realidade 

social. 

Com base nisso, o interesse de estudar os sentidos atribuídos ao trabalho por alunos 

de uma escola da rede pública da cidade de Fortaleza - CE surgiu a partir dos resultados obtidos 

na investigação monográfica da autora1, que demonstraram um extenso número de estudos2 

voltados ao trabalho na perspectiva da juventude e da inserção laboral, tal como de adultos 

trabalhadores e de crianças em situação de trabalho infantil, em detrimento de pesquisas 

voltadas para as articulações entre a percepção das crianças sobre trabalho. 

A pesquisa monográfica, então, foi mote para algumas discussões, como as relações 

estabelecidas entre as categorias trabalho e crianças e como as influências do meio social, em 

                                                           
1 A monografia da autora foi realizada no ano de 2016 e investigou os sentidos atribuídos ao fenômeno laboral por 

alunos do 6º ano do EF II de uma escola da rede de ensino privado da cidade de Fortaleza – CE. 
2 O levantamento bibliográfico foi realizado no período de janeiro a abril de 2016 no portal de periódicos da 

CAPES, a partir dos descritores “sentidos do trabalho”, “crianças” e “escola”. 
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especial da escola, reverberam nesse processo de atribuição de sentidos pelas crianças. Todavia, 

o referido estudo circunscreveu-se em um ambiente de ensino da rede privada, o que denotou 

algumas especificidades no seu modo de produção da educação e do aluno escolar e, por 

conseguinte, nas suas repercussões dos sentidos sobre o fenômeno laboral.  

Posto isso, surgiram as seguintes indagações: quais são os sentidos que alunos da 

escola pública atribuem ao fenômeno do trabalho? Quais são as (des)aproximações desses 

sentidos com os apresentados por alunos da escola privada na monografia da autora? Como a 

diferença de classes repercute na percepção do trabalho? O presente estudo parte da 

possibilidade de se instaurarem diferenças entre os discursos dos grupos, mas também 

aproximações entre eles. Dessa forma, tem-se a necessidade de compreender, de antemão, quais 

são esses sentidos atribuídos ao trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de 

Fortaleza – CE. 

Nessa perspectiva, a escola, como uma das instituições culturais que constrói o 

sujeito (VEIGA, 2005) e que (re)produz um saber sobre este a partir de uma lógica de 

compreensão social contemporânea, é lugar também de (re)produção sobre categoriais sociais, 

como o fenômeno do trabalho. Sendo assim, a escola reverbera, em seus discursos e em suas 

práticas, influências significativas na formação de crianças e de jovens, especialmente no que 

condiz às ideias e às expectativas futuras de inserção laboral dos mesmos.  

As crianças, por serem produtoras de saber, não só reproduzem essas influências, 

como também constroem outros novos sentidos e influenciam a própria dinâmica escolar. Essa 

perspectiva reflete a construção de “cultura de pares infantil”, abordada por Corsaro (1977), 

que aponta que as crianças se apropriam dos elementos disponibilizados pelos adultos e nas 

suas relações entre pares. Ou seja, elas não só acessam a realidade, mas a expandem e a 

transformam, bem como contribuem para a (re)produção da cultura dos adultos. O campo da 

Sociologia da Infância, então, considera as crianças atores sociais e considera não só as suas 

apropriações e adaptações, mas também suas reinvenções e transformações da realidade. O 

coletivo ganha espaço nessa concepção de socialização, pois revela como as crianças negociam, 

compartilham e criam cultura com adultos e seus pares, não sendo meros receptáculos e 

processadores de discursos heterodeterminados. É sob essa ótica que esse estudo irá seguir.  

Por entender que as (re)produções sociais vão assumindo configurações 

diferenciadas dependendo do seu contexto histórico-cultural, esta pesquisa objetiva também 

compreender como essas implicações escolares se reverberam em um contexto público de 

educação, a partir dos discursos das crianças, visto que este cenário possui uma história de 

criação, de implementação e de investimento diferentes da rede privada no Brasil, o que denota 
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a necessidade de se investigar as peculiaridades no seu processo de ensino-aprendizagem 

(NASSER, 2011; OLIVEIRA, 2004).  

Ressalta-se que o objetivo, nesse estudo, não é polarizar a educação brasileira, no 

sentido de enquadrá-las em modos dados de experiência, mas ampliar as análises sobre as 

influências escolares sobre os sentidos de seus alunos, uma vez que se parte do pressuposto de 

que é possível reconhecer diferentes formas de repercussão do contexto na produção desses 

sentidos e, até mesmo, similaridades. 

Em face do exposto, depreende-se que a noção de sentidos sob uma ótica Histórico-

Cultural de compreensão de sujeito e de realidade é possibilidade para se avaliar o que a escola 

entende sobre o fenômeno laboral, a partir do modo como contribui, em sua dinâmica escolar, 

sobre os sentidos do trabalho para alunos de um contexto público de ensino. Tal investigação, 

portanto, apresenta-se não só como instrumento facilitador de compreensão de um modo de 

funcionamento social contemporâneo, mas como uma forma de promoção de espaços de 

discussão, de reflexão e de construção de novos sentidos sobre o trabalho. Além disso, atua 

como um meio de incentivo, nos principais grupos socializadores, como família e escola, à 

reflexão, à análise crítica, à emancipação humana e à cidadania dos sujeitos, bem como permite 

a emersão de debates no âmbito acadêmico, em especial na Psicologia, e a promoção de 

atuações e de projetos que objetivem facilitar discussões sobre crianças, trabalho, escola, 

educação e sociedade. 

A fim de desenvolver os referidos objetivos, o presente estudo será apresentado em 

quatro capítulos, que se seguem a essa introdução, e finalizar-se-á nas considerações finais, que 

congregam os principais resultados e reflexões denotados ao longo deste trabalho. 

No segundo capítulo, a partir de uma revisão bibliográfica, visou-se a apresentar o 

processo de constituição do sujeito à luz da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky. Essa 

perspectiva apresenta-se como a lente de compreensão dos fenômenos sociais e da produção de 

significados e de sentidos neste estudo, especificamente sobre o trabalho para as crianças. 

No terceiro capítulo, foi apresentado que o ser criança é constituído distintamente 

em cada período histórico, sociedade e família. Sob esse prisma, as crianças são capazes de 

construir a realidade, assim como serem construídas por esta, revelando, nessas relações, a 

dinâmica do seu meio social e cultural. Também foi abordado o crescimento de um processo 

segmentado de socialização do público infantil na atualidade, o que significa dizer que, dentre 

as inúmeras instituições sociais formadoras do homem, a escola apresenta-se como uma das 

principais para as crianças, não só pela quantidade de tempo que passam nela, mas também por 

representar um espaço de criação, de transformação e de construção. 
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A fim de verificar a pertinência das informações apresentadas nos capítulos 

anteriores, o quarto capítulo apresentou o referencial metodológico desse estudo, apontando as 

informações necessárias para que essa investigação fosse viável. Pautou-se em uma pesquisa 

de perspectiva qualitativa, com ênfase no estudo de campo, sendo este configurado pelos 

desenhos, pelas entrevistas semiestruturadas e pelos encontros grupais com alunos de uma 

escola pública da cidade de Fortaleza – CE. Os dados construídos durante a pesquisa foram 

analisados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin. 

Os resultados obtidos no estudo de campo foram evidenciados no quinto capítulo, 

a partir das categorias identificadas nas entrevistas e nos encontros grupais, bem como da 

articulação teórica com o referencial apresentado ao longo desse estudo. 

Por fim, nas considerações finais, foram sintetizados os resultados da referida 

investigação. 

Ressalta-se que o trabalho aqui exposto é perpassado por um referencial sócio-

histórico de compreensão do sujeito e da realidade e que os resultados obtidos e as reflexões 

aqui fomentadas representam apenas uma das possibilidades de se apreender os fenômenos 

sociais e não pretende, de algum modo, cristalizar-se em uma visão, pois as formas de 

compreender um fenômeno são diversas. Depreende-se também a possibilidade de pesquisar 

nos sentidos atribuídos ao trabalho pelas crianças os elementos presentes no discurso e na 

prática da escola, compreendendo, dessa forma, a realidade social a qual estão circunscritos. 
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2 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO À LUZ DA PSICOLOGIA 

HISTÓRICO-CULTURAL DE VYGOTSKY: UMA LENTE PARA COMPREENDER 

OS FENÔMENOS SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Tendo como norte as referências da Psicologia Histórico-Cultural, que tem como 

principal proponente Lev Vygotsky, para compreender a constituição do sujeito e a sua 

subjetividade, faz-se necessário elencar as categorias do social, do cultural e do histórico, pois 

se parte da conjectura de que homem e meio se relacionam e se constituem dialeticamente, não 

havendo prevalência de um sobre o outro, mas uma constante complementaridade (VIGOTSKI, 

2001; 2007; 2008; VIGOTSKY, 1996). Nessa concepção, o cultural é sempre social, isto é, a 

cultura tem como princípio a sociedade que a antecede. Devido à historicidade, o cultural e o 

social transformam-se, assumindo diversas facetas e nuances ao longo do fluxo do tempo. Essas 

mudanças, reveladas nas novas formas humanas, segundo Pino (2000), constroem aquilo que 

se denomina de sociedade. Dentro desse quadro teórico, concebe-se o sujeito como autor e ator 

do processo de construção e de transformação da realidade e de si mesmo. É autor pela 

possibilidade de atribuir sentidos à realidade e, ao mesmo tempo, é ator por fazer parte de um 

meio pré-existente.  

A perspectiva histórico-cultural concebe o homem e a construção do seu psiquismo 

articulando as postulações teóricas do materialismo histórico e dialético de Karl Marx (BOCK, 

2001; ROSA; ANDRIANI, 2001). Segundo essa teoria, o homem atua de maneira consciente 

sobre a natureza, construindo o mundo objetivo e a si mesmo, à medida em que procura 

satisfazer as suas necessidades vitais, como alimentar-se: 

 

[...] o animal meramente usa a natureza externa, mudando-a pela sua simples presença; 

o homem, através de suas transformações, faz com que a natureza sirva a seus 

propósitos, dominando-a. Essa é a distinção final e essencial entre o homem e os 

outros animais. (COLE; SCRIBNER, 2007, p. 26). 

 

O homem diferenciar-se-ia dos animais, pois seria capaz de produzir seus próprios 

meios de existência, a partir da relação com a natureza e com os outros homens. Na elaboração 

dos meios de subsistência, o homem estaria extraindo os meios de produção e os objetos do 

trabalho, atividade que Rosa e Andriani (2001) denominam como relações sociais de produção.  

Seria, a partir da realidade concreta, na qual o homem estaria inserido e objetivado, que se 

poderia conhecer a história e a própria realidade humana: “aquilo que os indivíduos são depende 

[...] das condições materiais de sua produção” (MARX; ENGELS, 1980, p. 19). Somente pela 

instância material da sociedade, a infraestrutura, representada pela organização concreta dos 
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homens, poder-se-ia desenvolver e estudar a instância mais abstrata da sociedade, a 

superestrutura, marcada pelas ideias políticas e ideológicas (BOCK, 2001; ROSA; ANDRIANI, 

2001). Novamente, sem conceber uma instância como superior à outra, mas sim como 

complementares e em constante relação dialética de troca, diz-se que: 

 

As transformações que ocorrem nesta superestrutura, ou seja, nas idéias e 

conhecimentos produzidos em uma sociedade, são determinadas pelas mudanças que 

se concretizam historicamente nas bases materiais (infra-estrutura) (sic), uma vez que 

com elas surge a exigência de novas idéias explicativas e novas regras. Contudo, deve-

se considerar que a relação entre infra-estrutura e superestrutura é determinante, mas 

não imediata; as idéias expressam antagonismos da infra-estrutura e isto gera 

antagonismos também entre as idéias. (ROSA; ANDRIANI, 2001, p. 262). 

 

As mudanças em uma instância implicam mudanças na outra, mas não de forma 

linear e causal, mas sim como possibilidade, como influência. O modo concreto de organização 

social, assim como os valores ideológicos, por exemplo, são enviesados pela historicidade. A 

produção do conhecimento seria “[...] um processo histórico que segue as leis da dialética” 

(PINO, 2000, p. 49), tal como o processo de constituição do homem e da sua subjetividade. É 

necessário voltar-se para o modo de construção e de organização histórica da comunidade, isto 

é, a sua materialidade, para depreender a superestrutura.  

Falar do homem é referir-se às suas relações de produção, de atividade produtiva e 

de relações sociais e políticas (BOCK, 2001; ROSA; ANDRIANI, 2001). Para compreender a 

subjetividade humana, bem como todas as outras formas de conhecimento, há de se levar em 

consideração, antes de tudo, a materialidade, isto é, a concretude de produção das relações, para 

se chegar ao abstrato, às ideologias e ao imaginário social. O desenvolvimento não pode ser 

entendido descolado dessa realidade que o configura, mas sim como um processo em constante 

transformação, pois está marcado pela história e pela dialética.  

Em alusão às ideias de Vygotsky, Pino (2000, p. 54) concebe essa realidade como 

cultura, entendida a partir da “[...] totalidade das produções humanas (técnicas, artísticas, 

científicas, tradições, instituições sociais e práticas sociais) [...]”. Pode-se dizer que qualquer 

tipo de fenômeno, seja ele social ou psicológico, por exemplo, desenvolve-se na relação com o 

mundo material, não tendo, como declara Bock (200, p. 24), “[...] força motriz própria”. Fala-

se de condição e não de natureza humana, no sentido de que o homem não nasce pronto, mas 

constrói-se a partir das relações que estabelece com a natureza e com os outros homens. 

Portanto, estabelece trocas de maneira dialética com esse meio, transformando-se em um 

contínuo processo de complexificação e multideterminação (BOCK, 2001; ROSA; 

ANDRIANI, 2001). 
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A perspectiva vygotskyana, como aponta Oliveira (1993), ao dar espaço para 

explicar a materialidade, isto é, a concretude, não nega a mente e nem os processos biológicos, 

porém, não se prende a eles para explicar o desenvolvimento humano. Em suas obras, Vygotsky 

aponta quatro planos para compreender o desenvolvimento humano: filogenético, ontogenético, 

sociogenético e microgenético. Respectivamente, representam a inscrição do homem na sua 

espécie, denotando características comuns a todos os seres humanos, como a bipedia; a 

trajetória do indivíduo dentro dessa espécie, demonstrando que há diferentes formas de 

funcionamento do organismo; a história da cultura, a partir das transformações da natureza em 

instrumentos pelo homem e o plano microgenético, que se refere à possibilidade humana de 

autonomia e de singularidade, a partir das relações interpessoais. 

Aguiar e Ozella (2006; 2013), Góes e Cruz (2006), Natividade (2007), Pino (1993; 

2001) e Smolka (1993), indo ao encontro do que Oliveira (1993) expôs sobre a capacidade 

unicamente humana de transformar, de maneira consciente e intencional, tanto os instrumentos 

quanto os signos. Os autores apontam que a transformação em signos dá margem para avaliar 

os processos de significação do homem. Este se humaniza a partir das conquistas adquiridas ao 

longo da sua história, as quais são resultado das complexas relações sociais de que ativamente 

participa: 

 

[...] existe um mundo material que antecede a existência do próprio homem; este 

mundo, porém, uma vez conhecido/transformado pela ação humana, deixa de ser 

natureza em si para se transformar em natureza significada e, portanto, cognoscível. 

(ZANELLA, 2004, p. 129). 

 

Ao significar a natureza, produzindo signos compartilhados, possibilita-se ter o que 

Zanella (2004) profere como saltos qualitativos no modo de apropriação da realidade, bem 

como no estabelecimento das relações humanas. A questão da mediação cultural da consciência 

assume ponto importante na explicação sobre a constituição dos processos psicológicos 

superiores, como atenção volitiva, percepção dirigida e memória mediada, caracteristicamente 

humanos (VIGOTSKI, 2001; 2007; 2008; VYGOTSKY, 1995).  

A mediação seria o processo que se interporia entre o sujeito e o seu objeto do 

conhecimento e entre a conduta natural e a cultural, por exemplo, dando espaço para se pensar 

os processos psíquicos elementares, como a memória e a atenção espontâneas, respostas 

fisiológicas do sujeito, de maneira interacionista, isto é, como processos superiores, 

caracterizando a diferenciação do homem em relação aos animais: 
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Si la una ha podido existir sin la outra en los animales superiores, debemos colegir de 

ello que la combinación de los sistemas es justamente lo que podemos considerar 

característico del complejo comportamiento humano. De modo que la actividad 

simbólica comienza a desempeñar un cometido organizativo específico, penetrando 

en el proceso del uso de los instrumentos y propiciando la aparición de formas 

básicamente nuevas de comportamiento. (VYGOTSKI; LURIA, 2007, p. 21). 

 

A mediação por instrumentos seria aquela que o objeto estaria situado entre a ação 

e o objetivo ou a meta que o sujeito quer alcançar. Está direcionada para a transformação do 

ambiente, representando a concretude da relação. Além de fazer uso desses instrumentos, o 

homem também é capaz de criá-los, permitindo-se que tenha a mediação por signos. Este tipo 

interpõe-se entre a função psicológica elementar e a superior, representando a natureza 

semiótica, direcionando-se para a regulação da própria conduta humana e facilitando a 

comunicação entre os sujeitos (VIGOTSKI, 2001; 2007; 2008; VYGOTSKI; LURIA, 2007; 

VYGOTSKY, 1995). Estando essas duas formas de mediação articuladas em um constante 

processo interacional, tem-se ações dirigidas para o exterior, no sentido de modificar o meio, 

bem como ações voltadas para orientar a própria conduta do homem.  

A linguagem aparece como a transformação da conduta pela palavra, denotando o 

seu caráter de mediação semiótica, mas também vinculado à transformação instrumental. A 

linguagem organiza o comportamento humano, permitindo que o homem se aproprie da 

materialidade social e construa a sua própria subjetividade. Corrobora com a concepção 

vygotskyana de superação das dicotomias externo/interno e objetivo/subjetivo, apresentando 

tais pontos como dialéticos e constituintes um do outro, bem como afirmando que os signos são 

produtos da ação do próprio homem ao longo da história da humanidade: “uma vez apropriados, 

caracterizam o psiquismo humano como sígnico e, em consequência, inexoravelmente social” 

(ZANELLA, 2004, p. 131).  

A característica principal de um signo é a sua reversibilidade, posto que é “um 

elemento que representa alguma coisa de alguma forma para alguém” (ZANELLA, 2004, p. 

131), o que significa dizer que representa a relação de troca tanto para quem emite o signo, 

tanto para quem o recebe, não coincidindo, necessariamente essas representações. A partir das 

relações, as trocas sociais não são diretas, mas complexas e multideterminadas, pois cada sujeito 

é capaz de atribuir sentidos diferentes às suas vivências. Torna-se a materialidade própria, isto 

é, subjetiva, a partir da significação da ação/atividade, fato que permite ao homem transcender 

o meio e a si mesmo (VIGOTSKI, 2001; 2007; 2008; VYGOTSKI; LURIA, 2007; 

VYGOTSKY, 1995). A atividade humana, então, caracteriza-se pelo fato: 
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[...] de esta produzir cultura e consistir em objetivação do sujeito que a empreende. 

Porém, esse processo de objetivação pressupõe ao mesmo tempo a subjetivação do 

sujeito, pois, ao apropriar-se da atividade, o sujeito apropria-se da história humana e 

imprime a esta sua marca. (ZANELLA, 2004, p. 132). 

 

 Os signos, ao mediarem as relações do homem com o meio, permitem o movimento 

de objetivação e de subjetivação, interligando o sujeito aos muitos outros que compõem a 

realidade social, estejam estes presentes ou não nessa relação. Além de organizarem o 

comportamento, ampliam a capacidade do homem de relacionar-se, pois este consegue ter 

acesso às normas, aos valores e às ideologias de determinada comunidade ao entrar em contato 

com esses instrumentos sígnicos (AGUIAR; OZELLA, 2006; 2013; GÓES; CRUZ, 2006; 

PINO, 1993; 2000; SMOLKA, 1993; ZANELLA, 2004). Portanto, os signos podem ser 

entendidos como estímulos neutros que possuem uma ligação artificial com alguma coisa, como 

o som da palavra “bola” para nomear objetos redondos, as normas de trânsito na forma de placas 

afixadas nas ruas, o estado civil de uma pessoa pelo uso de um anel, denominado culturalmente 

de aliança, e a profissão de um trabalhador pelos materiais que carrega consigo ou, até mesmo, 

pelo uso de uniforme. Portanto, tem-se a tese de que o desenvolvimento humano ou dos 

processos mentais especificamente humanos, e o seu processo de constituição subjetiva, só 

podem ser compreendidos mediante a análise do papel mediador dos instrumentos materiais e 

dos signos culturais.  

Remetendo-se ao objetivo principal desse estudo – compreender os sentidos 

atribuídos ao trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de Fortaleza – CE -, 

corrobora-se com Natividade (2007) e Natividade e Coutinho (2012), que afirmam que as 

crianças não estão descoladas da realidade social e cultural da qual fazem parte e que, desde 

cedo, se relacionam com as produções desse meio, isto é, com os signos culturais. Além disso, 

já são capazes de atribuir novas significações, construindo e revelando conotações mais 

pessoais sobre esses signos. No caso, as crianças têm acesso aos signos referentes ao trabalho 

ao se relacionarem com pais, colegas, professores e ferramentas culturais, por exemplo. Nessas 

experiências, tornam-se capazes de compartilhar significados, de organizar sua conduta e de 

(re)construir sentidos sobre os mais diversos fenômenos sociais, conforme aponta Vygotsky 

(1998, p. 31 apud COLAÇO, 2004, p. 333): “[...] no processo do seu desenvolvimento, a criança 

não somente domina os conteúdos da experiência cultural, senão também os hábitos e as formas 

do comportamento cultural, os métodos culturais de raciocínio”. 

A exposição a respeito da concepção de desenvolvimento humano, circunscrito em 

um meio social, cultural e histórico, suscita a reflexão sobre o processo de significação da 
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realidade, que dá margem para se compreender a construção de significados e, em especial, de 

sentidos. Entender tal processo é entender o mecanismo pelo qual as relações sociais são 

apropriadas e ressignificadas, tornando-as, assim, próprias do sujeito. 

 

2.1 Processo de significação: produção de significados e de sentidos sobre a realidade 

 

“[...] o significado é apenas uma pedra no 

edifício do sentido”. 

(Lev S. Vygotsky). 

 

Partindo-se da conjectura de que o homem se desenvolve e constrói sua 

subjetividade nas relações dialéticas com a realidade, pode-se dizer que o mesmo se apropria 

dessa dimensão coletiva e concreta, objetivando-se, mas também subjetivando seu meio. 

Conforme explana Bock (2001), a Psicologia Histórico-Cultural volta-se para a pesquisa dos 

processos subjetivos dos fenômenos coletivos, bem como dos processos objetivos relacionados 

à subjetividade humana, corroborando com essa concepção interacionista. Ou seja, “[...] o plano 

individual não constitui mera transposição social. O indivíduo modifica o social, transforma o 

social em psicológico e, assim, cria a possibilidade do novo” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 

225). 

Vygotsky, ao longo de suas obras, trabalha o conceito de mediação na interação 

entre homem e natureza, remetendo-se à passagem do uso de instrumentos ao uso de signos 

(VIGOTSKI, 2001; 2007; 2008; VYGOTSKI; LURIA, 2007; VYGOTSKY, 1995). Estes 

formam um sistema que engloba a linguagem, a escrita e os números e que foi criado ao longo 

da história da civilização humana, sendo passível de mudanças na forma social e no nível de 

desenvolvimento cultural. Qual seria, então, o papel dos signos? Para este autor, seria o de atuar 

como instrumentos convencionais de natureza social, a fim de possibilitar e ampliar as relações 

humanas, isto é, o contato do homem com o mundo exterior, consigo mesmo e com a própria 

consciência (AGUIAR; OZELLA, 2006; 2013). 

Entender o sujeito e o seu desenvolvimento no curso do tempo é conceber a sua raiz 

na sociedade e na cultura. Entendê-lo é atribuir à atividade simbólica a função organizadora 

que atua no uso dos instrumentos e produz diversas formas de comportamento (NATIVIDADE, 

2007). A mediação semiótica intermediaria a relação entre o sujeito e a realidade e evidenciaria 

os diversos cenários de conhecimento, haja vista as infinitas possibilidades de significação: 
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Estando o sujeito inserido num ambiente de significações construídas numa 

determinada cultura, ou seja, num ambiente social e culturalmente organizado, o seu 

processo de construção de conhecimento e desenvolvimento não se realiza à margem, 

mas se gesta nas interações sociais. Isto é, nessa organização social e cultural 

encontram-se as possibilidades de produção de significados que alicerçam os 

processos de humanização e subjetivação dos indivíduos. (COLAÇO, 2004, p. 333). 

 

Uma vez que o homem se constitui nas/pelas relações que estabelece com o meio 

de maneira semiótica, Barros (2012, p. 135) assinala que tal modo de relacionamento é um “[...] 

aspecto decisivo para a complexificação do sistema de funções psicológicas humanas e para a 

análise de funções como a memória, o pensamento e a atenção, não só do ponto de vista 

filogenético, como também ontogenético”. Tem-se o que Vygotski e Luria (2007) 

pressupuseram sobre a interdependência entre o instrumento e os signos no desenvolvimento 

humano, especialmente, o infantil. Esses autores consideraram essa relação como o mais 

importante esquema do comportamento humano, exemplificando que a criança, a partir da ajuda 

da linguagem, começa a dominar seu próprio comportamento para apropriar-se da situação e 

fazer com que surja uma forma nova de comportamento, bem como de relações com seu meio. 

O processo de significação constitui um campo semântico formado por zonas de 

estabilidade desigual, isto é, de produção de significados compartilhados e de sentidos 

singulares sempre em interação (AGUIAR; OZELLA, 2006; 2013; BARROS, 2012; 

NATIVIDADE, 2007; PINO, 1993; 2000). O sujeito vai se constituindo ao longo da vida com 

base em uma dupla referência semântica: ao mesmo tempo em que se apropria dos significados 

estabelecidos coletivos, é capaz de ressignificá-los, atribuindo-lhes novos sentidos: 

 

[...] a apropriação [...] pela criança do universo cultural dos homens não é uma 

operação simples, que possa ser reduzida a um mero processo de aprendizagem. [...] 

Trata-se, ao contrário, de uma operação complexa de reconstituição (reprodução-

criação) em e pela criança de algo já construído pelo gênero humano e que define a 

história dos homens. (PINO, 1993, p. 22). 

 

Evidencia-se que esse duplo referencial semântico presente nos processos de 

significação, ou seja, na capacidade humana de atribuir novos sentidos àquilo que perpassa a 

zona da coletividade (os significados), revela a especificidade de cada sujeito, permitindo-lhe 

ser capaz de agir e de pensar sobre si e sobre a sua realidade de maneira bastante singular 

(NATIVIDADE, 2007). Não se trata de um processo linear, com início e fim determinados, 

mas de um sistema de influências complexo e constante, denotando, novamente, o caráter 

dialético entre homem e meio (PINO, 2000). 

Nesse seguimento, a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky volta-se aos 

estudos dos processos de significação da palavra, contudo, não se limita a eles. Aguiar e Ozella 
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(2006; 2013), Barros (2012), Barros et al. (2009), Goés e Cruz (2006), Natividade (2007), Pino 

(1993; 2000), Smolka (1993) e Zanella (2004), por exemplo, argumentam que os sentidos, por 

serem mais amplos que os significados e por poderem ser expressos por outras formas de 

objetivação e de subjetivação, emergem para além da expressão de uma palavra: 

“independentemente do nível de expressão, os sentidos integram, em uma unidade, tanto a 

história individual do sujeito, como o contexto social em que suas experiências acontecem” 

(NATIVIDADE, 2007, p. 20).  

O sujeito seria uma forma de sociabilidade diferenciada qualitativamente e, por 

conseguinte, sua subjetividade também (BARROS, 2012). Esta subjetividade seria concebida 

como um processo polissêmico e polifônico, remetendo-se ao caráter interacionista das relações 

sociais, o qual revela que nenhuma relação e nenhuma forma de transmissão de informação e 

de conhecimento, por exemplo, estão livres das influências histórico-culturais do seu meio: 

 

Muitas vozes se entrecruzam na sua produção, vozes presentes no campo da 

enunciação (falante-ouvinte, numa relação transitória e mutante) e também aquelas de 

personagens ausentes, próximos ou distantes, que povoam o imaginário de cada um e 

que remetem à multiplicidade de outros contextos influentes nessa produção: familiar, 

institucional, cultural e social. Também elas (as atividades discursivas) são 

condicionadas pelas circunstâncias do momento concreto de sua ocorrência, 

dependente ainda do que se fala ou faz antes, bem como das expectativas do que pode 

ser dito ou feito posteriormente. (COLAÇO, 2004, p. 339). 

 

Essa atividade discursiva representa a inserção humana em um modo de elaboração 

conceitual bem mais complexo, visto que os conceitos compartilhados têm origem no social e 

são formados nas/pelas relações entre os homens (GOÉS; CRUZ, 2006). Inseridos em uma 

comunidade verbal desde a infância, o homem, a princípio, é guiado pela palavra do outro para, 

posteriormente, utilizar as palavras para o orientar o seu próprio pensamento (BARROS, 2012; 

COLAÇO, 2004; GOÉS; CRUZ, 2006). No início do desenvolvimento da elaboração 

conceitual, as crianças emitem palavras apenas com a função nominativa e designativa, 

referindo-se de maneira objetiva: “semanticamente, o significado possibilita a remissão a 

objetos, independentemente de um funcionamento categorial, em que os significados têm alto 

nível de generalidade” (GOÉS; CRUZ, 2006, p. 33).  

A criança imerge-se nas interações verbais, realizando acordo com outras crianças 

e com adultos também, tendo a garantia da possibilidade de comunicação mútua. Ao longo do 

desenvolvimento, essas comunicações complexificam-se, dando margem para as novas formas 

de significação dos sujeitos. Apesar dos significados serem formas de generalizar e de permitir 

a comunicação social, não indica que permaneçam para sempre os mesmos. À medida que as 
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crianças vivenciam novas situações de utilização das palavras, conseguem elaborar sentidos 

diferentes no ato de comunicação, incluindo não só novas formas de fazer uso dessas palavras, 

mas também de novas formas de subjetivação (BARROS, 2012; BARROS et al., 2009; GOÉS; 

CRUZ, 2006; NATIVIDADE, 2007; PINO, 2000; SMOLKA, 1993; ZANELLA, 2004).  

O significado da palavra é um fenômeno da linguagem, porque é expresso por 

signos linguísticos e é um fenômeno do pensamento, porque implica categorização e 

conceituação (VIGOTSKI, 2001; 2007; 2008; VYGOTSKY, 1995). Assim, deixa-se de 

compreender o significado meramente como associação entre um som e um objeto, postulado 

por sua imutabilidade, mas entendendo-o a partir da diversidade de ligações possíveis com o 

meio: “não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o modo pelo qual a 

realidade é generalizada e refletida em uma palavra” (VIGOTSKI, 2008, p. 152).  

E é sob esse contexto ora exposto que a categoria sentido ganha espaço, posto que 

a tese da dinamicidade dos significados introduziu o debate sobre a concepção das 

particularidades da linguagem, entendendo-a não somente como algo externo ao homem, 

produzido pela comunidade social, mas também particular a ele (VIGOTSKI, 2008). Seria 

assim que os sentidos se destacariam, dando espaço para a emergência dos processos de 

singularização, a partir da interação histórica e cultural. Os sentidos apresentam-se como a 

forma singularizada do homem perceber a si mesmo e ao seu meio, mas não deixam de ser 

socialmente constituídos:  

 

[...] o “sentido”, assim como os signos, não estaria nem na mente, nem na natureza, 

nem em instâncias transcendentais aprioristicamente. O “sentido” se produziria nas 

práticas sociais, através da articulação dialética da história de constituição do mundo 

psicológico com a experiência atual do sujeito. (BARROS et al., 2009, p. 179). 

 

A ideia de território, sob esse ponto de vista, ganha espaço, denotando a “[...] 

impossibilidade de tratar a palavra fora das condições de produção do dizer e da interpretação 

do que é dito” (GOÉS; CRUZ, 2006, p. 38). Analisar o sujeito no seu curso histórico e cultural 

é partir do pressuposto de que o discurso humano não contém sentido em si mesmo, pois 

consiste em uma criação resultante de um processo interacional, envolvendo as relações 

sígnicas, bem como os sentidos que circundam a tessitura social (BARROS et al., 2009). 

Vigotski (2008) considera que os sentidos são formas plurideterminadas e 

ilimitadas do homem (se) expressar (n)o mundo e que possuem múltiplas zonas de estabilidade, 

que variam conforme as relações humanas estabelecidas. Os sentidos construídos e atribuídos 

pelos sujeitos não se dão de maneira aleatória, como elucida Smolka (2004, p. 12): 
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Os sentidos podem ser sempre vários, mas dadas certas condições de produção, não 

podem ser quaisquer uns. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das 

múltiplas sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos que se 

constituem como tais nas interações: vão se produzindo no jogo das condições das 

experiências, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos; vão se se 

produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir de 

múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que também vão se tornando 

possíveis. 

 

As investigações sobre processos de significação tornam-se mais profícuas à 

medida que buscam compreender não os sentidos dados, isto é, prontos e isolados, expressos 

no discurso dos sujeitos pela linguagem, mas sim suas composições e suas influências. Não há 

sentidos pré-definidos, mas múltiplas determinações que também vão produzindo múltiplos 

sentidos, em um processo de produção conjunto. Os processos de significação são resultantes 

de um trabalho coletivo sempre dinâmico, que implica, ao mesmo tempo, em acordo mútuo, 

estabilização e alteridade (SMOLKA, 2004). 

Tal elucidação é mote para explanar sobre a atribuição de sentidos pelas crianças, 

de maneira mais específica sobre o trabalho, especialmente dentro de um contexto 

contemporâneo. Colaço (2004, p. 335) retratou sobre a interação como espaço de construção de 

subjetividade no território escolar, apontando o diálogo entre sujeitos como uma forma de ligar 

a linguagem e a vida, mostrando que, nesse fluxo da interação verbal, as palavras se concretizam 

como signo ideológico, transformando-se e ganhando novos significados: “no cenário da sala 

de aula as produções discursivas apresentam peculiaridades e restrições que lhe são próprias, 

mas o discurso também contextualiza esse ambiente”. O discurso escolar, assim como os de 

outros âmbitos, evidencia polifonia, polissemia e dialogia, bem como a singularidade de quem 

o enuncia. Possibilita-se que a dinâmica das ações na escola sofra (re)negociações de sentidos 

nas atividades desenvolvidas. Os enunciados dos professores, por exemplo, apresentam 

conformações que expressam o seu papel docente, assim como a posição do aluno revela as 

enunciativas que expressam compreensão, dúvidas, entre outros. As crianças são capazes, 

portanto, de assumir papeis revestidos a partir de diferentes matizes, denotando a dinâmica 

cotidiana, como estabelecimento de relações de liderança, de competição e de colaboração, que 

afetam (in)diretamente os seus papeis atuais e futuros. 

Ainda sobre o estudo de Colaço (2004), ao exemplificar que quando há estímulos 

de participação entre os discentes, podendo que algumas crianças atuem como guia de outros 

membros da turma, observou-se que, quando isso acontece, aquelas que assumem o papel de 

professor, por exemplo, recorrem ao gênero do discurso docente. Tal fato vai ao encontro do 
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que Natividade (2007) e Natividade e Coutinho (2012) apresentaram sobre a capacidade das 

crianças aprenderem e construírem sentidos sobre o trabalho ao observarem as atividades dos 

pais, ao brincarem com outras crianças, ao reproduzirem conteúdos midiáticos e também 

escolares. 

Tem-se a linguagem como cerne de acesso para os estudos sobre os processos de 

significação, isto é, sobre a produção de significados e de sentidos sobre a realidade, haja vista 

de ser a forma que o homem (se) expressa (n)o mundo. As palavras presentes nos discursos 

estudados devem ser entendidas a partir de sua polissemia e polifonia: 

  

[...] o processo discursivo envolve falantes e ouvintes, cujos papéis se alternam nestas 

posições. O diálogo é a expressão viva desse jogo de papéis, delimitando os 

enunciados e organizando o processo de enunciação [...] a palavra é sempre dialógica, 

ela evoca significações que a antecedem, ao mesmo tempo em que desencadeia 

reações subsequentes, que de alguma forma povoam as expectativas do falante. 

(COLAÇO, 2004, p. 334). 

 

Ao estudar os sentidos atribuídos à realidade – nesse caso, especialmente sobre o 

que alunos de uma escola pública já entendem e (re)constroem sobre trabalho -, faz-se 

necessário levar em consideração a relação destes sentidos com os significados, visto que é a 

dialética que compõe o processo de significação da palavra e a própria experiência humana 

(GÓES; CRUZ, 2006). Apesar das explicações distintas entre si, sentidos e significados não 

podem ser compreendidos um sem o outro, pois esses são zonas de estabilidade desigual de um 

mesmo campo semântico (NATIVIDADE, 2007; PINO, 1993; 2000).  

Para estudar os sentidos produzidos pelo homem tem-se de conhecer não só o 

sujeito singular, mas também o seu contexto sócio-histórico, a fim de apreender os significados 

estabelecidos coletivamente e os sentidos singulares construídos. Nesse estudo, portanto, para 

cumprir o objetivo principal de compreender os sentidos atribuídos ao fenômeno do trabalho 

por alunos de uma escola pública, faz-se necessário conceber o contexto sócio-histórico 

contemporâneo, que se faz como base para depreender esses sentidos. 

Entende-se que o sujeito se constitui nas/das relações dialéticas com o seu meio, a 

partir dos processos de significação da realidade mediados semioticamente (NATIVIDADE, 

2007; NATIVIDADE; COUTINHO, 2012). A mediação sígnica complexifica as relações 

humanas, oferecendo, a partir dos significados compartilhados, uma referência para o homem 

e para o seu grupo social. As crianças, não fugindo a essa lógica, têm a comunidade social e 

cultural como suporte para seus relacionamentos, apropriando-se dos significados 

compartilhados e atribuindo novos sentidos à realidade significada. Essa apropriação sígnica 
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não acontece de forma determinista e nem é uma operação simples, direta e causal, mas é 

complexa e multi-influenciada, pois articula a reprodução do existente e a criação de novas 

possibilidades (PINO, 1993). Os indivíduos conseguem construir a sua história, a partir dessa 

especificidade de compartilhar significados e produzir sentidos sobre si mesmo e sobre a 

realidade na qual estão circunscritos. 

A partir dessa perspectiva teórica sobre a constituição do sujeito e sobre os 

processos de significação da realidade, tem-se que o fenômeno do trabalho, assim como os 

outros fenômenos sociais, é construído e compartilhado sócio-historicamente, mas também 

ressignificando com base nas vivências de cada sujeito. 

Sendo assim, a contemporaneidade é mote para racionalidade do capital e para a 

lógica do mercado, que reverberam as nuances assumidas nas novas morfologias do trabalho: 

efemeridade, transitoriedade e descontinuidade (AQUINO, 2007; SIQUEIRA; ALENCAR; 

AQUINO, 2012). Tem-se “[...] modelos de gestão permeados pela avaliação contínua de 

resultados e competitividade, propiciando um distanciamento cada vez maior da subjetividade 

e das relações solidárias no contexto laboral” (SIQUEIRA; ALENCAR; AQUINO, 2012, p. 

82).  

Remetendo-se ao público-alvo desse estudo, as crianças, pode-se dizer que elas já 

se relacionam com esse universo contemporâneo do trabalho, (re)produzindo significados e 

sentidos. Circunscritas em uma sociedade onde o trabalho revela-se nas facetas do capital, da 

flexibilização, da fragmentação, da competitividade e das multi-habilidades, por exemplo, 

pode-se dizer que as crianças aprendem sobre essas novas morfologias e constituem seus 

próprios sentidos ao verem seus pais saindo para trabalhar, ao ouvirem o que seus pais têm a 

dizer sobre o trabalho, ao interagirem com as professoras e com os colegas de classe, ao 

assistirem à televisão, entre outras situações cotidianas. Os diversos âmbitos constituintes do 

homem, como família, escola, mídia, igreja, política e economia, estão intimamente 

interligados, afetando-se mutualmente, a todo o instante. “O “universo infantil” não estaria 

descolado da estrutura produtiva, visto que as diversas esferas sociais não podem ser 

compreendidas isoladamente, mas sim em uma constante produção dialética” (NATIVIDADE; 

COUTINHO, 2012, p. 431). 

Entende-se sua processualidade marcada por manifestações sociais muitas vezes 

contraditórias, ou seja, ao mesmo tempo que emancipa, também aliena o homem. Sendo assim, 

o trabalho revela-se de maneira complexa, a qual requer uma reflexão pautada nos múltiplos 

cenários onde o mesmo se apresenta. 
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Apesar de se ter perspectivas sobre o trabalho contemporâneo que comungam entre 

si (ANTUNES, 1995; 2006; 2008; 2009; ANTUNES; ALVES, 2004; AQUINO, 2007; 

AQUINO et al., 2013; CHANLAT, 1992; CODO, 1984; DEJOURS, 2004; HOLANDA et al., 

2014; MARTINS et al., 2012; SILVA; GARCIA, 2001; SIQUEIRA; ALENCAR; AQUINO, 

2012; XAVIER; AQUINO; MIRANDA, 2010), alguns estudos investigaram a respeito dos 

significados e dos sentidos sobre o trabalho, apresentando realidades distintas desses processos 

de significação, como Bendassolli e Coelho-Lima (2014), Costa e Bendassolli (2009), Paiva, 

Bendassolli e Torres (2015), Silva e Simões (2015) e Tolfo e Piccinini (2007). Esses estudos 

discorrem sobre a construção e a atribuição de sentidos sobre o trabalho em diferentes âmbitos, 

denotando a diversidade e os processos de significação. E é em uma discussão sobre essas 

questões que o tópico seguir se deterá. 

 

2.2 Discussões teóricas sobre os sentidos do trabalho 

 

Visto que o objetivo principal dessa pesquisa é compreender os sentidos atribuídos 

ao trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de Fortaleza – CE, considerou-se 

pertinente apresentar algumas contribuições teóricas sobre os sentidos do trabalho.  

Ressalta-se, a partir de Tolfo et al. (2005), a complexidade de estudar os processos 

de significação laboral, haja vista as diversas abordagens para estudá-lo, como a sócio-histórica, 

a cognitivista, a construcionista e a humanista. Há pesquisas que consideram os fenômenos dos 

significados e dos sentidos como um só, indo de encontro, por exemplo, ao quadro teórico aqui 

exposto. Nesse estudo, considera-se a polissemia da categoria do trabalho - a partir da 

contribuição de diversos saberes, como antropologia, economia, psicologia, entre outros – como 

forma de compreensão dos seus sentidos, visto que essa diversidade de perspectivas influencia, 

concomitantemente, a perspectiva do homem – e, no caso, dos alunos participantes -. 

O presente estudo pauta-se na concepção de que significados e sentidos são 

distintos, porém, só é possível compreendê-los articulados um ao outro. Um é contexto para 

que o outro exista, em um constante processo de relacionamento dialético. Pautando-se em uma 

perspectiva sócio-histórica, o significado remete-se ao coletivo e o sentido ao individual. 

Contudo, não é possível estudar o coletivo sem pensar na sua constituição individual, assim 

como é inviável entender o singular sem a influência coletiva (BOCK, 2001). 

Seguindo esse referencial teórico-epistemológico da Psicologia Histórico-Cultural, 

Bendassolli e Coelho-Lima (2014) inquiriram, à luz do contexto do trabalho informal, sobre o 

processo de significação do trabalho a partir dos significados produzidos e disseminados 
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coletivamente, dos sentidos apreendidos de maneira singular e da atividade como forma de 

mediação entre o sujeito e a realidade. O trabalho informal é entendido a partir da diversidade 

de arranjos laborais, de contextos produtivos, de bens e serviços produzidos, de condições de 

trabalho e de relacionamentos com as instituições do Estado. Os autores discutiram sobre a 

valorização da figura do empreendedor e da pessoa que se faz sozinha em um contexto de 

individualização. Por um lado, tem-se a informalidade como “[...] espécie de “paraíso” para 

autoiniciativa, a independência e o empreendedorismo [...]” (BENDASSOLLI; COELHO-

LIMA, 2014, p. 389). Por outro, foram apresentados também valores depreciativos em relação 

ao trabalho informal, revelados nas ideias de atividade provisória e socialmente inferiorizada, 

bem como de condição pessoal diminuída em relação aos trabalhadores formais. Nesse 

contexto, o trabalho, muitas vezes, é confundido com o emprego, revelando-se na alienação e 

no entendimento da atividade laboral como apenas um meio de sobrevivência. 

Costa e Bendassolli (2009), por sua vez, pesquisaram sobre o significado do 

trabalho para professores brasileiros e angolanos do Ensino Fundamental (EF) e denotaram que 

a atividade laboral para esses participantes se apresenta como um constructo histórico, 

caracterizado de diversas formas à medida que a sociedade se desenvolve. O trabalho foi 

abordado a partir de três perspectivas: como envolvimento físico, como fonte de valor e como 

redenção humana. Essas três formas relacionam-se com a própria história do conceito de 

trabalho, denotando que as mudanças sofridas ao longo do tempo não representaram o término 

de uma perspectiva, mas que o trabalho, como categoria complexa e multi-influenciada, se 

revela nas suas (des)continuidades. O trabalho conseguiria representar, ao mesmo tempo, meio 

emancipador e alienador humano, indo ao encontro do que Antunes (2006) apresenta sobre a 

complexidade desta categoria. A partir das diferentes concepções averiguadas, apontou-se o 

trabalho como portador de significações sociais, sustentado por um jogo de classes sociais, 

como categoria contraditória e como percepção particularizada, originada na experiência do 

sujeito. 

Com o fito de analisar os impedimentos e as possibilidades do trabalho de pessoas 

com deficiência, Paiva, Bendassolli e Torres (2015) realizaram uma pesquisa com servidores 

de uma Instituição de Ensino Superior (IES), articulando técnicas de entrevista narrativa e 

criação fotográfica. O trabalho foi definido como necessidade, como prazer, como realização e 

como meio que possibilita o desenvolvimento de relações pessoais. Obteve-se dos participantes 

os sentimentos de incompreensão por parte dos outros colegas, tal como a falta de condições 

ambientais e/ou materiais para a realização da atividade e a dificuldade de pronunciamento 

diante de situações grupais. Os autores pontuaram que, apesar da convergência de opiniões, os 
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participantes expressaram de modo singular as suas concepções: “os sentidos do trabalho estão 

inextricavelmente ligados à biografia dos participantes. A história de cada um faz com que os 

significados socializados culturalmente [...] sejam capturados com tonalidades afetivas 

próprias” (PAIVA; BENDASSOLLI; TORRES, 2015, p. 234). 

Voltando-se para a conjectura das organizações contemporâneas, Silva e Simões 

(2015, s/p)3 refletiram teoricamente sobre os sentidos do trabalho como fator relevante para a 

elaboração de políticas de gestão de pessoas, a fim de impactar os resultados organizacionais: 

“interpretar, na contemporaneidade, o sentido do trabalho é compreender como os indivíduos 

relacionam o mundo do trabalho e seu trabalho com suas próprias compreensões de mundo”. 

Apresentando algumas pesquisas realizadas no Brasil, tem-se a atividade laboral vinculada ao 

uso de habilidades sociais, a um meio estressante, à centralidade na vida humana, à organização 

de rotina, ao comprometimento afetivo, à expressividade/identidade, à promoção de dignidade, 

à remuneração, à criação de laços afetivos, à diversão, ao sustento familiar, à notabilidade 

social, ao sofrimento e à falta de ética, por exemplo. Denota-se a complexidade da categoria do 

trabalho, associada a conotações positivas e negativas concomitantemente. Além disso, este 

estudo expôs a necessidade de utilização de métodos capazes de transcender os limites do 

autorrelato, tomando a vivência subjetiva como um dado a ser levado em consideração, assim 

como utilizar estudos longitudinais, a fim de avaliar as mudanças nos processos de significação 

dos sujeitos. 

Tolfo e Piccinini (2007), ao explorarem estudos empíricos brasileiros, identificaram 

diferenciadas perspectivas teóricas de investigar sentidos e significados. As referidas autoras 

demonstram, assim como Silva e Simões (2015), que ainda é uma temática pouco explorada e 

cuja maioria dos estudos se pautam nas investigações desenvolvidas pelo Meaning of Work 

International Research Team (MOW): centralidade do trabalho, normas sociais para o trabalho, 

resultados valorizados do trabalho e identificação das regras do trabalho. Segundo as autoras, 

isso revela a importância da multidisciplinaridade para estudar a construção e as atribuições de 

significados e de sentidos pelos sujeitos, haja vista se tratar de um construto multifacetado e 

dinâmico, resultado das interações entre homem e seu meio. Tal perspectiva vai ao encontro da 

polissemia do trabalho utilizada. 

As exposições apresentadas sobre algumas das discussões realizadas no âmbito dos 

significados e dos sentidos sobre o trabalho vão ao encontro da perspectiva teórica desse estudo: 

 

                                                           
3 O uso do “s/p” refere-se à ausência de enumeração das páginas da obra dos autores disponibilizada nos bancos 

de dados da internet. 
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A apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma resposta única, coerente, 

absolutamente definida, completa, mas expressões do sujeito muitas vezes 

contraditórias, parciais, que nos apresentam indicadores das formas de ser do sujeito, 

de processos vividos por ele. Sabemos o quão difícil é sua apreensão; ele não se revela 

facilmente, não está na aparência; muitas vezes, o próprio sujeito o desconhece, não 

se apropria da totalidade de suas vivências, não as articula. (AGUIAR; OZELLA, 

2006, p. 228-229). 

 

As crianças, portanto, não estariam à margem dessa lógica de apreensão e, para 

apreender os sentidos que elas atribuem a determinados fenômenos sociais, como o trabalho, 

necessita-se levar em consideração um discurso multifacetado, muitas vezes expresso de 

maneira contraditória e parcial. Ouvir crianças é facilitar que as mesmas se apropriem do seu 

discurso que, por tantas vezes, elas mesmas desconhecem. Além do mais, trabalhar com a 

narrativa infantil para entender o processo de significação é permitir que, pelo menos em parte, 

se compreenda a própria dinâmica histórico-cultural de determinada sociedade. Posto isso, o 

próximo tópico apresentará algumas discussões sobre os sentidos atribuídos ao trabalho pelas 

crianças. 

 

2.2.1 Sentidos atribuídos ao trabalho pelas crianças 

 

Os resultados obtidos na investigação monográfica da autora demonstraram um 

extenso número de estudos voltados ao trabalho na perspectiva da juventude e da inserção 

laboral, tal como de adultos trabalhadores e de crianças em situação de trabalho infantil, em 

detrimento de pesquisas voltadas para as articulações entre a percepção das crianças sobre 

trabalho. 

Merchán e Henao (2008), por exemplo, indagaram sobre as concepções e as formas 

de expressão de crianças que exerciam, juntamente com seus familiares, atividade em uma 

praça de mercado. Nesse contexto, o trabalho infantil4 configurou-se pelas vendas ambulantes, 

práticas estas, segundo as autoras, que reproduzem e que legitimam a cultura da sobrevivência 

por toda a família envolvida. O trabalho foi apresentado como meio de alcançar bens materiais 

e reconhecimento familiar, assim como foi considerado uma forma representativa da exclusão 

social5. A atividade laboral exercida por essas crianças, segundo as autoras, apesar de 

                                                           
4 A literatura também apresenta outros termos, como “trabalho infanto-juvenil” e “trabalho de crianças e 

adolescentes”. Contudo, tanto a pesquisa de Merchán e Henao (2008) quanto a investigação do presente estudo, 

optam por utilizar “trabalho infantil”, termo este firmado na Convenção Sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 

1989) e na Convenção nº 182 (OIT, 1999).  
5 Ressalta-se que aqui, nesse estudo, parte-se da perspectiva de que a exclusão social se trata de um processo e não 

de uma realidade dada e determinada. Ou seja, entende-se que essas famílias, exemplificadas no estudo de Merchán 

e Henao (2008), não estariam, de fato, excluídas socialmente, mas estariam buscando formas de incluírem-se na 

sociedade e resistindo às diversas vulnerabilidades do seu contexto social. 



31 
 

transmitirem a elas a ideia de colaboração familiar, revelam a ausência de oportunidades e de 

condições familiares, educativas, sociais e políticas6. O trabalho foi significado de diferentes 

formas, muitas vezes contraditórias, denotando aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo: 

 

El trabajo marca trayectorias diferentes en función del significado y sentido que asume 

en la subjetividad de los niños y niñas trabajadores. Comprender las formas complejas 

y diversas del trabajo infantil en su ámbito micro, implica profundizar en la idea de 

las capacidades ya que éstas son expresiones de libertad para escoger entre diversas 

opciones de vida. (MERCHÁN; HENAO, p. 117, 2008). 

 

A pesquisa de Natividade (2007), por sua vez, objetivou compreender quais os 

sentidos que crianças do 3º ano do EF, antiga 2ª série, atribuíam ao trabalho. Do mesmo modo 

que o presente estudo, a autora utilizou-se dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, e 

evidenciou que, apesar das crianças apresentarem conhecimentos e atribuírem sentidos sobre o 

trabalho, este não é foco do diálogo direto entre adultos, pais/responsáveis e professores, por 

exemplo. As crianças são capazes de falar sobre tal fenômeno, pois desdobram sentidos a partir 

das suas experiências sociais cotidianas. Portanto, a mediação entre eles continua acontecendo, 

muitas vezes sem perceber. 

Os sentidos apresentados ao universo laboral foram revelados nas falas das crianças 

de maneira bastante peculiar, apesar de apresentarem pontos congruentes. Ao tentarem definir 

trabalho, os participantes remeteram tal categoria a profissões, a atividades e aos locais de 

trabalho, denotando que sua finalidade seria a remuneração. O trabalho foi considerado aspecto 

valorativo quando representava boa remuneração, contato com amigos e exercício de uma 

atividade prazerosa. Foi avaliado negativamente quando se vinculava a dor, ao cansaço, à má 

remuneração e à falta de amizade. Além disso, foi apontado que as crianças já formulariam um 

projeto profissional, ao apontarem expectativas e desejos profissionais para o seu futuro. 

Ressaltou-se que os discursos sobre os sentidos do trabalho estavam vinculados à 

realidade cotidiana dessas crianças, como conhecimentos das profissões, fala dos 

pais/responsáveis sobre o desejo de futuro profissional para as crianças, brincadeiras com 

colegas e, até mesmo, o estudar, denotado como um processo de aprendizagem que prepara o 

aluno para a atuação profissional. Sendo assim, “não há como restringir os fatores que 

participam deste processo de constituição dos sentidos do trabalho, uma vez que, em todas as 

                                                           
6 Aqui se estabelece uma diferença crucial, porque o sentido é construído a partir de uma vivência da atividade por 

parte da própria criança, enquanto o presente estudo é uma construção ainda ideacional. 
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relações estabelecidas pelo sujeito, ele significa a realidade e se apropria dela” (NATIVIDADE, 

2007, p. 88).  

No fim desse estudo, a autora propôs ampliação de espaços de discussões sobre o 

universo do trabalho com crianças, com o fito de favorecer reflexão e análise crítica, mas 

também emancipação humana e cidadania, indo para além do discurso e do papel de 

trabalhador-consumidor, capazes de sustentar e reforçar o atual cenário produtivo capitalista. 

Tais discussões favoreciam a busca pela transcendência de valores laborais para além da ótica 

capitalista, que considera apenas o lado instrumental do trabalho, como a venda da força de 

trabalho, o assalariamento, o consumo, a competitividade e a exploração. 

Os resultados obtidos na investigação monográfica de Miranda (2016) refletiram 

também sobre a dinâmica da sociedade capitalista, que tem como ênfase o mercado como 

regulador das relações sociais e definidor dos projetos de vida desde muito cedo nas pessoas. 

As crianças participantes demonstraram, de forma contundente, o valor da divisão social do 

trabalho como processo de separação e desigualdade entre classes sociais, no sentido de 

explicitar critérios qualitativos entre tipos de trabalhos valorizados e reconhecidos, dependendo 

da sua natureza intelectual ou corporal. Ou seja, as falas das crianças elucidaram a distinção 

entre o trabalho que dignifica a pessoa, que é fonte de riqueza, de acesso a bens materiais e de 

qualidade de vida e o trabalho que exclui e que degrada a visão sobre o trabalhador. Os aspectos 

positivos do trabalho, por diversas vezes, apareceram vinculados às profissões que envolvem 

estudo e que oferecem status social e dinheiro, bem como implicam menos esforço físico. Em 

contrapartida, os aspectos desvalorizados associaram-se, na maior parte das vezes, ao trabalho 

braçal e pouco remunerado. Logo, evidenciou-se a reprodução da desvalorização do trabalho 

manual e a valorização do trabalho intelectual. 

Diante disso, considera-se que o presente estudo está ampliando as investigações 

voltadas para crianças e para o trabalho - no sentido de aproximar ainda mais essas duas 

categorias e de fomentar reflexões e discussões a respeito do universo laboral -, visto que se 

propõe a partir de territórios diferentes de escuta. O grupo investigado na monografia 

(MIRANDA, 2006) focou na criança da classe média, que frequenta instituição escolar de 

natureza privada - e propulsora de valores capitalistas evidentes - e que é oriunda de famílias 

que têm um determinado referencial de trabalho valorizado. Por entender que este grupo 

representa apenas uma parte das crianças brasileiras e que não há homogeneidade na escola 

particular e nem na pública, sentiu-se a necessidade de focar em outro determinado grupo social. 

Por isso a escolha de alunos de escola pública. 
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Posto isso, a referida investigação facilitou a compreensão não só sobre os sentidos 

produzidos, mas também sobre os significados compartilhados social e culturalmente e, por 

conseguinte, revelando as facetas da própria sociedade, circunscrita em uma dinâmica 

capitalista. Ampliando espaços de diálogos está-se também favorecendo a potencialização 

humana, no sentido de ultrapassar a relação trabalho-emprego e trabalhador-consumidor. 
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3 IDEIA DE INFÂNCIA E CONDIÇÃO SOCIAL DE SER CRIANÇA: CONSTRUÇÕES 

SÓCIO-HISTÓRICAS 

 

Partindo dos pressupostos teórico-epistemológicos da Psicologia Histórico-

Cultural, pode-se dizer que o modo como as crianças são compreendidas e, por conseguinte, a 

maneira de lidar com elas alteraram-se ao longo do tempo. Isso significa dizer que as crianças7 

sempre existiram, mas o olhar sobre elas sofreu mudanças no decurso da história da 

humanidade, denotando seu caráter social, histórico e cultural. A ideia de infância8 surge e é 

transformada, a partir das metamorfoses das organizações das relações sociais. Com base em 

Miranda (1989), alude-se que a ideia de infância surgiu simultaneamente ao sentimento de 

família e ao desenvolvimento da educação escolar. Foram as modificações no modo das 

relações sociais, especialmente da Idade Média para a Sociedade Industrial, que propiciaram 

tal surgimento.  

Segundo Moura, Viana e Loyola (2013), na Grécia e na Roma antigas, tendo o pai 

como figura de autoridade máxima e a família como principal referencial de educação, cultura, 

formação moral e estrutura psicológica, as crianças eram vistas como seres inaptos a utilizar-se 

do pensamento e do raciocínio lógico, assim como eram incapazes e inoperantes, precisando 

dos adultos para se desenvolverem e também se salvarem, isto é, livrarem-se do mal. Eram 

consideradas indivíduos apenas quando atingiam a idade adulta, pois seriam capazes de tomar 

decisões, devido ao ganho de autonomia. 

Na Idade Média, conforme explana Pimentel e Araújo (2007), a obra de Santo 

Agostinho, publicada em um período onde o Cristianismo se consolidava como religião de suma 

importância sociopolítica, bem como a Igreja se afirmava como instituição, revela uma ideia de 

criança marcada pelo pecado, que tem sua alma já não inocente. Atrelada a isso, a ideia de 

infância é concebida como um período onde não se fala, sendo desprezível pela sociedade.  

Àries (1981) apontou que se desconhecia a infância ou, até mesmo, não se tentava 

representá-la, sendo esta “descoberta” somente em meados do século XIII. Não havia distinção 

de limite etário que separasse os adultos das crianças, bem como estas eram representadas nas 

artes, como quadros, pinturas, retratos e iconografias como adultos em miniatura: 

 

                                                           
7  No dicionário Michaelis (MELHORAMENTOS, 2009), tem-se que a palavra criança está descrita como um ser 

humano no período da infância, menino ou menina, que se entretém com coisas pueris ou não trata dos negócios 

com a sociedade. Contudo, nesse estudo, compreende-se a criança para além dessa perspectiva, como um sujeito 

possível de atuar e influenciar ativamente (n)a sociedade. 
8  A etimologia da palavra infância deriva do termo “infante” e do latim “infans”, que significa incapacidade de 

falar (PIMENTEL; ARAÚJO, 2007). 
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Quando surge a reprodução da criança em pinturas, ela aparece exatamente como um 

adulto em tamanho reduzido, e sua altura e proporção eram os únicos traços que as 

diferenciavam [...] não se considerava que a criança fosse dotada de personalidade e 

alma, e ela vestia-se com trajes idênticos aos dos adultos, confundindo-se com estes 

em ambientes públicos e privados. A preocupação era somente o status social e a 

hierarquia, e as roupas de crianças e adultos distinguiam sua classe social. (MOURA; 

VIANA; LOYOLA, 2013, p. 476). 

 

Nesse período histórico medieval, por volta do século XV, a organização familiar 

passou a valorizar os cuidados e a proteção às crianças, mas sem experienciarem o sentimento 

de família. O modo de sentir e de qualificar a infância e os vínculos familiares voltavam-se, 

especialmente, para o cuidado e para a proteção no âmbito familiar, representados pelas 

necessidades físicas que as crianças tinham e pela manutenção de bens, como alimentação e 

roupas, que eram supridas pelos adultos. Buscavam-se proteger a honra da criança, por 

acreditarem que se tratavam de sujeitos inocentes e dependentes (CHARLOT, 1986). Segundo 

Àries (1981), após os sete anos de idade, aproximadamente, as crianças estavam aptas a 

conviver diretamente com os adultos, compartilhando a vida no trabalho: “a criança aprendia 

ajudando aos mais velhos. Logo, a socialização acontecia no convívio com a sociedade, não 

sendo determinada ou controlada pela unidade familiar” (MIRANDA, 1989, p. 126). 

Ao dizer que uma sociedade muda, indica-se que mudam as práticas sociais e o 

sistema de crenças que justificam e legitimam essas ações. As transformações apresentam-se 

como pontos cruciais para a consolidação de novas dinâmicas de relações interpessoais, bem 

como para a formação da autoimagem e para a construção da intimidade, da privacidade e da 

autonomia. Na Modernidade, a partir do final do século XVII e início do XVIII, segundo 

Moura, Viana e Loyola (2013), ocorreram significativas mudanças nas concepções sobre as 

crianças e a infância, representando um momento de bastante preocupação quanto à educação 

e à moral, bem como de valorização da privacidade e da autonomia, instalando o sentimento de 

intimidade, de vida privada e de união afetiva entre casais e entre pais e filhos (MIRANDA, 

1989). Passou-se a reconhecer não só a importância de investir em si mesmo, mas também nas 

crianças, que eram entendidas, a partir das influências dos reformadores moralistas, como 

despreparadas para a vida, cabendo aos pais a responsabilidade de ensiná-las valores morais e 

espirituais, por exemplo. Há o surgimento das escolas, lugares estes que, de acordo com Àries 

(1981), ajudariam a família a retirar a criança da sociedade dos adultos9. Esteticamente falando, 

a adoção de trajes particulares para as crianças marca também um período importante para o 

                                                           
9 Todavia, ressalta-se que essas transformações se principiaram na burguesia. As camadas mais populares, por sua 

vez, conservaram por mais tempo as antigas dinâmicas relacionais (MIRANDA, 1989). Essa observação ratifica a 

importância do presente estudo, visto que este trata uma outra dimensão da criança, a partir de um discurso de 

classe. 
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sentimento de infância, haja vista que distingue as crianças dos adultos (MOURA; VIANA; 

LOYOLA, 2013).  

Põe-se em evidência que o considerado investimento nas crianças, nesse período 

entre os séculos XVII e XVIII, estava relacionado, principalmente, ao afastamento das mesmas 

das atividades dos adultos, como o trabalho, bem como ao ensinamento de valores morais por 

parte da família e da escola10. Miranda (1989, p. 127) entende tal fenômeno como forma de 

marginalização das crianças, visto que fizeram com que estas assumissem a condição de meros 

consumidores de bens e de ideias produzidos exclusivamente pelos adultos: “torna-se, então, 

um ser cuja condição social é rejeitada, pois é marginalizada econômica, social e 

politicamente”. As práticas de cuidado resultaram em uma dupla atitude moral: buscavam 

preservar as crianças da “[...] sujeira da vida [...] entre os adultos, e fortalecê-las, desenvolvendo 

o caráter e a razão” (ÀRIES, 1981, p. 125). A marginalização, portanto, refere-se à 

desvalorização da “voz” das crianças, no sentido de que não se via a possibilidade de ouvi-las 

e nem de tratarem-nas como sujeitos ativos e transformadores sociais, mas somente como 

reprodutores dos ensinamentos dos adultos e consumidores do que a sociedade oferecia. 

A ideia de infância concebida como fenômeno natural, e não como social, dá 

margem para justificar todas as concepções comuns sobre as crianças. Por exemplo, de que 

todas seguem o mesmo percurso do desenvolvimento e necessitam das mesmas práticas de 

cuidado. Apesar do avanço da concepção de adulto em miniatura difundida no século XII, nesse 

período, se tinha o entendimento de que a criança só existiria a partir do adulto11, sem poder 

contribuir para a sociedade (ÀRIES, 1981; CHARLOT, 1986; MIRANDA, 1989; MOURA; 

VIANA; LOYOLA, 2013; PIMENTEL; ARAÚJO, 2007). Isso denota as (des)continuidades 

do processo de construção do ser criança e da infância que, apesar das mudanças observadas, 

mantém algumas características com novas facetas ao longo do tempo. Miranda (1989), 

especialmente, declara ser esta compreensão da infância como fenômeno natural e não social, 

e o conseguinte modo de lidar com as crianças, uma forma de disseminar a função ideológica 

da sua desigualdade social, enquanto sujeito à margem do processo de produção social: 

 

Apesar de a idéia de infância ser uma representação dos adultos e da sociedade, a 

criança tende a internalizar este modelo e acaba por torná-lo sua realidade, em parte 

                                                           
10 Percebe-se, nesse momento, um período de ruptura, onde reconhecer a criança era, preferencialmente distanciá-

la do trabalho - e muito provavelmente daquilo que vinha a se configurar como trabalho produtivo -. Ao mesmo 

tempo, pelo viés moral, via-se configurar a ética do trabalho, como algo a ser experimentado numa etapa específica 

do desenvolvimento humano. 
11 Supõe-se que esse existir a partir do adulto poderia estar vinculado ao adquirir valor, principalmente econômico, 

somente na idade adulta. 
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se identificando e, em parte se rebelando contra os preceitos naturais que negam sua 

condição social. Enquanto a assimilação da imagem corresponde às aspirações do 

adulto e da sociedade, a rebeldia corresponde ao temor da não-assimilação, que é 

preciso a todo custo evitar. (p. 128). 

 

Charlot (1986) aponta que estaria se legitimando a necessidade de fazer com que as 

crianças assimilassem as normas e de penalizar aquelas que não as seguissem, em nome dessa 

concepção natural e universal do ser criança. Isso significa dizer que, apesar dos avanços, as 

crianças ainda eram vistas como sujeitos desintegrados dos significados já construídos 

historicamente e como incapazes de dar novos sentidos ao mundo, a partir de suas experiências 

(MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013; PIMENTEL; ARAÚJO, 2007). Eram vistas sob o viés 

dicotômico do sujeito bom-mal, puro-pecador e incapaz-capaz, por exemplo, que legitima as 

concepções do ser criança e da infância como menos importantes ou, até mesmo, como 

desnecessários para se dar voz e estudar, assim como para se utilizar como mecanismo 

revelador da dinâmica social12, se opondo, então, à fundamentação já apresentada. 

A partir do século XVIII, novas mudanças de percepções sobre as crianças e a 

infância passaram a ser notadas, de forma que alguns de seus aspectos na contemporaneidade 

colocaram em questão o sentimento de infância, sugerindo a sua desvalorização (MOURA; 

VIANA; LOYOLA, 2013). Sarmento e Pinto (1997) apontam os paradoxos da infância na 

atualidade: “as crianças são tanto mais consideradas, quanto mais diminui o seu peso no 

conjunto da população” (s/p). Ao mesmo tempo que ganham visibilidade social, diminuem o 

número da população infantil, assim como, apesar da criação de várias legislações voltadas para 

os direitos da criança e do adolescente, têm-se esses públicos como os mais suscetíveis a 

situações de opressão, exploração sexual, trabalho infantil e vítimas de guerra (NATIVIDADE, 

2007). 

Entender a ideia de infância e a condição do ser criança na contemporaneidade é 

compreender os processos de (des)continuidades desses fenômenos, visto que apesar de 

assumirem novas facetas na atualidade, conservam, muitas vezes de maneira sutil, condições 

históricas dos períodos anteriores. 

 

3.1 (Des)continuidades da condição de ser criança e da ideia de infância: um olhar sobre 

os paradoxos na contemporaneidade 

 

                                                           
12 Ressalta-se que ir de encontro a essa visão universal das crianças e da infância não significa negar um 

desenvolvimento comum às crianças, no sentido de uma maturação biológica, mas que se limitar a tal ótica é perder 

a capacidade produtiva das crianças, que são fundamentais também para se entender a sociedade. 
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Como é possível depreender, as crianças sempre existiram, mas o modo como 

foram compreendidas ao longo do percurso histórico-cultural sofreu modificações, implicando 

em alterações também no modo de lidar com elas. É importante salientar que as mudanças 

sofridas não significaram a substituição de um modelo de entendimento pelo outro, mas que 

esses processos de transformações revelam (des)continuidades na condição de ser criança e na 

ideia de infância na contemporaneidade.  

Para compreender o que a sociedade contemporânea vem (re)produzindo sobre os 

modos de ser criança e sobre a ideia de infância, necessita-se de um olhar para os desvelamentos 

das imagens que a linguagem humana apresenta, especialmente em práticas do cotidiano, como 

nas conversas do dia a dia, nos discursos, nas práticas escolares e familiares, nos gestos e nos 

comportamentos no brincar (MIRANDA, 1989; SOUZA, 2016). Souza (2016, p. 202) pontua 

a importância de considerar as produções e os usos dos signos, visto que estes são revelados 

nas próprias narrativas dos sujeitos, interferindo diretamente nas formas de ser e de agir das 

crianças, de acordo com as expectativas criadas por interesses culturais, políticos e econômicos: 

“é no embate entre essas forças discursivas que se constituem tanto o sujeito quanto o tipo de 

sociedade que o comporta”. 

Natividade (2007, p. 27) aludiu sobre o ser criança, a partir da ideia de que tal modo 

de ser se constitui distintamente em cada período histórico, sociedade e família: “[...] as crianças 

são sujeitos empíricos, para quem se deve dar a voz; pode-se compreendê-las, considerando a 

variação do contexto histórico-cultural, já que este é o principal fator de heterogeneidade”. As 

crianças são capazes de construir a realidade, assim como serem construídas por esta, revelando, 

nessas relações, a dinâmica do seu meio social, cultural e temporal. E é essa a concepção 

principal que esse estudo se utiliza, visto que se têm o público infantil como uma das diversas 

possibilidades de depreender a realidade social, a partir do seu compartilhamento de 

experiências, de valores, de ideias e de projetos de vida. 

Parte-se também dos resultados obtidos na investigação monográfica de Miranda 

(2016), que reiterou a concepção de que as crianças já seriam capazes de apresentar ideias e 

opiniões e de traçar projetos de inserção laboral, a partir das relações que estabelece com seu 

meio. Ao ouvi-las, foi possível também refletir sobre a dinâmica social contemporânea, 

especialmente no que condiz aos aspectos da divisão social do trabalho.  

Parte-se do pressuposto também de que as crianças são seres com capacidade de 

participar ativamente da sociedade e de (re)produzir diversos significados e sentidos a todo o 

instante. Elas representam, portanto, a heterogeneidade da experiência, mesmo que, em alguns 

momentos, existam similaridades nos discursos (re)produzidos por elas. Essa concepção é 
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pautada na Sociologia da Infância, apresentada por Corsaro (1977), que também é apontada por 

Prout (2010, p. 740), como uma ideia de que o encontro entre sociologia e infância é marcado 

pela necessidade de criar espaços para as crianças no discurso sociológico, assim como de 

confrontar a complexidade da infância, na qualidade de fenômeno contemporâneo e instável: 

 

Apenas quando a vida social é reconhecida como heterogênea, a divisão a priori de 

entidades (pessoas, adultos, crianças, corpos, mentes, artefatos, animais, plantas, 

arquiteturas etc.) entre cultura e natureza torna-se pensável. Os fenômenos sociais 

devem ser compreendidos como entidades complexas nas quais se dá um misto de 

cultura e natureza como condição de possibilidade [...] Redes cada vez mais extensas 

de elementos heterogêneos seguem o curso de vida em combinações que são 

empiricamente variadas, mas que, em princípio, não requerem tipos diferentes de 

análise. Assim, não é necessário separar arbitrariamente as crianças dos adultos, como 

se fossem espécies de ser diferentes. Em vez disso, a tarefa consiste em saber quantas 

versões distintas de criança ou adulto emergem da complexa interação, rede e 

orquestração entre diferentes materiais naturais, discursivos, coletivos e híbridos. 
 

E voltando para o presente estudo, essa perspectiva ajuda-nos a justificar a escolha 

do público-alvo, crianças de uma escola pública, para compreender os sentidos que elas 

atribuem ao fenômeno do trabalho, para também depreender as suas (des)aproximações com os 

discursos apresentados no estudo de Miranda (2016). 

Por outro lado, no campo legal, por exemplo, a infância refere-se a uma categoria 

social que aborda as características de homogeneidade do grupo minoritário criança. Ou seja, é 

aquilo que há de comum entre as crianças, que permite que elas possam estar no mesmo grupo. 

Segundo Natividade (2007) é a unidade singular desta categoria. O Art. 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2013) considera o período da infância aquele que engloba 

a pessoa de até doze anos incompletos, e o Art. 1º da Convenção dos Direitos da Criança 

(UNICEF, 1989), que considera a fase infantil formada por todos aqueles menores de dezoito 

anos de idade, exceto se a lei nacional conferir a maioridade mais cedo.  

A perspectiva de infância, conforme Sarmento (2003) e Sarmento e Pinto (1997) 

apresentam, está relacionada às discussões jurídicas, científicas e sociais sobre este limite 

etário, na tentativa de colocar as crianças sobre um mesmo grupo, a fim de facilitar o 

entendimento sobre o processo de construção social da ideia de infância. Segundo Sarmento e 

Pinto (1997), as crianças e a infância foram ganhando visibilidade social, especialmente na 

década de 1990, em Portugal, quando passaram a ter estudos divulgados sobre tal público. Além 

do campo investigativo, investimentos políticos e midiáticos foram sendo percebidos, como 

reformas judiciais no campo da infância, denúncias de situações de abandono e de maus-tratos, 

bem como construção de programas de televisão dedicados às crianças. No Brasil, foi também 

nesse período que alguns avanços sociais foram percebidos, como a implantação do Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990). A inserção das crianças e da infância nas 

discussões políticas e científicas é a expressão da relevância social que esses grupos vêm 

assumindo nos últimos séculos. 

Todavia, depreende-se o caráter paradoxal que as crianças têm para os adultos na 

contemporaneidade, posto que elas ganham visibilidade social, mas, ao mesmo tempo, têm sua 

população em processo decrescente de crescimento e são os mais sujeitos a situações de 

opressão, de maus-tratos, de negligência e de morte, bem como de mão-de-obra escrava e de 

exploração sexual, mesmo com os avanços legais de proteção (MOURA; VIANA; LOYOLA, 

2013; NATIVIDADE, 2007; PIMENTEL; ARAÚJO, 2007; SARMENTO, 2003; 

SARMENTO; PINTO, 1997).  

Natividade (2007, p. 28), ao apontar que “os adultos gostam de crianças e as 

desejam, mas têm cada vez menos tempo para elas; valoriza-se a espontaneidade infantil, mas 

cada vez mais ela é submetida às regras de instituições”, corrobora com a concepção paradoxal 

das crianças e da infância na atualidade, fomentando discussões sobre a possibilidade de um 

novo período de declínio de valorização desse público, como apresentam Moura, Viana e 

Loyola (2013, p. 479): 

 

[...] sugere um retrocesso do sentimento da infância, como a exploração do trabalho 

infantil, o crescente número de desnutrição, o abandono, os abusos sexuais, a 

prostituição, a delinquência juvenil, a violência por parte da polícia e da família, a 

discriminação e a exclusão social. Esses fatos presentes no cotidiano são tipificados 

como problemas da infância na atualidade. Na Constituição, inúmeros direitos 

outorgados às crianças sugerem a continuidade do percurso de valorização da 

infância, mas, na prática, esses direitos reservados à infância são sempre 

transgredidos. 

 

Esse declínio está relacionado aos antagonismos apresentados na/pela sociedade 

contemporânea, que, ao mesmo tempo que investe em educação, que combate a exploração e o 

trabalho infantil e que promove práticas de cuidado, a partir de legislações jurídicas, por 

exemplo, normatiza as crianças e a infância a partir de leis sociais que se consideram adequadas, 

como expectativas quanto ao modo de se portar e quanto às habilidades no campo educacional,  

e exigem delas, muitas vezes, postura de adultos, como aponta Calvert (1985, p. 39 apud 

SARMENTO; PINTO, 1997, s/p): 

 

As crianças são importantes e sem importância; espera-se delas que se comportem 

como crianças mas são criticadas nas suas infantilidades; é suposto que brinquem 

absorvidamente quando se lhes diz para brincar, mas não se compreende porque não 

pensam em parar de brincar quando se lhes diz para parar; espera-se que sejam 

dependentes quando os adultos preferem a dependência, mas são criticadas pelas suas 

‘soluções’ originais para os problemas. 
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A partir de dados obtidos no Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), percebe-se, novamente, os paradoxos da infância na 

contemporaneidade. Nas últimas décadas, observou-se diminuição da taxa de natalidade, 

possivelmente ligada a fatores como o incentivo ao uso de métodos contraceptivos, e o 

crescente número de mulheres que se inserem no mercado do trabalho, contribuindo para a 

diminuição de filhos por casal, por exemplo. Remete-se ao que Moura, Viana e Loyola (2013), 

Natividade (2007), Pimentel e Araújo (2007), Sarmento (2003) e Sarmento e Pinto (1997) 

apontaram sobre as contradições percebidas na sociedade: ao mesmo tempo que se defende o 

cuidado, a proteção e o investimento nas crianças, tem-se o decréscimo do número de casais 

que optam por ter filhos, justificados pelo pouco tempo que podem compartilhar com elas, por 

exemplo. Essa estatística também pode ser justificada pela dificuldade de se cuidar de crianças 

em tempos contemporâneos, visto que esse cuidado está bastante relacionado ao investimento 

financeiro, como em educação e em outras atividades de ordem privada, fazendo com que 

muitos casais optem pela diminuição do número de filhos ou, até mesmo, pela sua ausência. 

Taille (2016, p. 115), investigando os efeitos psicológicos que a publicidade infantil 

produz nas crianças, apresenta as concepções descritas no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), as quais se utilizam do termo deficiência para apontar que as crianças não possuem a 

“[...] mesma compreensão de realidade que um adulto [...]” para refletir, por exemplo, sobre os 

conteúdos transmitidos nas propagandas. Além disso, termos como ingenuidade e credulidade 

também são utilizados no CDC. Sublinha-se a escolha dessas expressões para justificar a 

necessidade de se cuidar das produções midiáticas voltadas à infância, que, muitas vezes, 

reforça o imaginário social de negação da capacidade produtiva e criativa do pensamento 

infantil, segundo o autor. Apesar das consideráveis diferenças entre adultos e crianças, o autor 

argumenta que estas são altamente criativas, observadoras e produtoras de sentidos, pois já 

estabelecem relações entre os fenômenos sociais que vivencia, bem como entre as ideias que 

percebe nos outros e as suas próprias. Ele justifica que a diferença entre esses grupos está nas 

experiências de vida, no acúmulo de conhecimentos e na sofisticação intelectual de abstração, 

que é fundamental para se avaliar criticamente os discursos do outro, assim como as 

(re)produções sociais. Essa perspectiva vai ao encontro desse estudo, que também parte do 

princípio de que as crianças são capazes não só de compartilhar significados coletivos, mas 

também (re)construir seus próprios sentidos sobre os mais diversos fenômenos sociais, a partir 

das suas experiências em coletividade. 

Referindo-se às três categorias apresentadas na Convenção dos Direitos da Criança 

e do Adolescente: provisão – direitos relativos à alimentação, à educação e à saúde -, proteção 
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– combate à discriminação, abuso sexual e exploração – e participação – direitos civis e político 

-, Natividade (2007) e Sarmento e Pinto (1997) relatam que o grupo com menor avanço é o de 

participação, indicando a debilidade do exercício de cidadania, como ter um nome registrado, 

ser ouvida e também dar sua opinião sobre a realidade social. Pode-se pensar que os 

investimentos de provisão e de proteção ainda acontecem por se manter um imaginário social 

que considera as crianças como seres inaptos a participarem ativamente da dinâmica de sua 

comunidade. 

Bezerra (2009, s/p) discorre sobre os novos lugares no cenário social e cultural que 

as crianças e a infância vêm assumindo, especialmente a partir do século XX. O processo de 

inserção precoce do público infantil no mercado de trabalho - ainda que essa inserção esteja 

ancorada na ideia de classe social e de acesso às condições de sobrevivência -, por exemplo, 

denota, novamente, as contradições do que é ser criança na atualidade, visto que, ao mesmo 

tempo que se buscam medidas de combate a determinadas formas de trabalho infantil, promove-

se a valorização de trabalhos midiáticos, por exemplo, formas estas que também geram: 

 

[...] uma experiência que se diferencia de outras infâncias, uma vez que reflete 

diretamente em seu desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual. O 

contexto de trabalho requer o desenvolvimento de aspectos que lhe são peculiares, 

como a responsabilidade, o equilíbrio emocional, a concentração, o controle do 

cansaço, dentre outros. É nesse aspecto que a atividade de trabalho gera um fator de 

comprometimento no amadurecimento da criança em todos os níveis, contribuindo 

para a identificação com o universo adulto mais do que com o próprio universo 

infantil. 

 

Os investimentos e os avanços sociais de medidas protetivas e valorativas das 

crianças, como estabelecimento do ECA, vão de encontro a qualquer prática que não assegure 

os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à profissionalização, 

à dignidade, ao esporte, ao lazer, ao respeito e ao convívio familiar e comunitário (BRASIL, 

2013). Merchán e Henao (2008, p. 97) apresentam o trabalho infantil, baseando-se nas 

premissas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Convenção dos Direitos da 

Criança (UNICEF), como aquele que: 

 

[...] pone en peligro el desarrollo saludable de los niños, ellos están expuestos a 

múltiples factores de riesgo, lo que les ocasiona diferentes tipos de patologías, 

igualmente se ven obligados a abandonar la escuela, comprometiéndose la 

continuidad de su proceso educativo. 

 



43 
 

Todavia, segundo Bezerra (2009, s/p), algumas práticas de trabalho infantil, como 

aquelas voltadas, principalmente, para a exposição midiática e publicitária, são cada vez mais 

valorizadas em um contexto capitalista: 

 

A participação das crianças na mídia tem sido marcada não apenas pelo lugar que 

ocupa enquanto consumidora, mas principalmente por ter se tornado 

representante/anunciante de produtos e serviços, hábitos e comportamentos. Nessa 

trajetória o segmento da publicidade desempenha papel importante, estimulando a 

presença da criança em diferentes formas de propaganda, quais sejam revistas, 

catálogos, jornais, televisão, internet ou outdoors. 

  

O discurso que perpassa essa conjectura social aprecia o papel de consumidor que 

as crianças podem assumir, bem como a contribuição que estas oferecem para a manutenção do 

projeto de uma sociedade capitalista. Transparece-se um apreço pelo desenvolvimento de 

algumas competências na criança, valorizadas socialmente, como responsabilidade, equilíbrio 

emocional, concentração e controle de cansaço (CAMPOS; FRANCISCHINI, 2003), 

diferentemente do que se preconiza, atualmente, sobre o trabalho infantil voltado para o 

sustento familiar, por exemplo. Práticas colaborativas de trabalho doméstico, como divisão das 

tarefas de casa e ajuda no trabalho dos pais, encontradas, principalmente, em contextos de 

vulnerabilidade social, são desvalorizadas e, até mesmo, combatidas (BEZERRA, 2009; 

CAMPOS; FRANCISCHINI, 2003; MERCHÁN; HENAO, 2008). 

É possível conceber, então, que há uma acentuação da participação social, pautada 

no discurso do trabalho como exercício da atividade, principalmente denotada no trabalho 

infantil, mas pouco destacada como atividade lúdica e de elaboração conceitual, por exemplo, 

que também podem ser vistas como trabalho. O que se denota é a falta de compreensão de que 

o conceito de trabalho está diluído nas diversas esferas do dia a dia das crianças, e não somente 

quando elas se encontram em situação de trabalho infantil – quaisquer que sejam essas 

atividades. O trabalho se revela e tem seus significados construídos pelas crianças quando estas 

estão no exercício do brincar, quando vivenciam o cotidiano escolar, quando observam seus 

pais/responsáveis em suas atividades laborais e quando, até mesmo, os ajudam nessas 

atividades. 

Percebe-se uma conjectura política, econômica e social que preconiza a expectativa 

de que existiria um patamar a ser alcançado de direitos civis e de cidadania para as crianças, 

mas que, ao mesmo tempo, não se considera, pelo menos como deveria, as crianças como atores 

sociais, aptas a contribuir para a (re)construção do seu espaço: 
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Falar em direitos da criança e do jovem não se trata apenas de celebrar o que eles 

ainda não têm, e que deveriam ter, por exemplo, uma inserção mais plena na sociedade 

de modo que a sociedade não seja a que, como adultos, queremos construir para eles, 

mas aquela que eles também deveriam ter o direito de querer e o dever de construir 

juntamente conosco. (CASTRO, 2001, p. 119 apud PÉREZ et al., 2008, p. 182). 

 

Denota-se a necessidade de se promover concepções e práticas que legitimem a 

participação social das crianças, a partir da sua capacidade de produção simbólica, 

reconhecendo tal ato como uma das maneiras de representação e de transformação da própria 

cultura da sociedade. Dar voz e ouvir as crianças:  

 

[...] é uma possibilidade de enxergar a realidade social de outra forma; esse olhar 

infantil pode revelar uma realidade que o olhar do adulto não vislumbra. Mas, para ter 

acesso a esse outro olhar sobre a realidade, é necessário disponibilidade para ouvi-las. 

Entretanto, na sociedade contemporânea, há um enfraquecimento do diálogo entre 

adultos e crianças, como se barreiras fossem colocadas entre os “dois mundos”. 

(NATIVIDADE, 2007, p. 29). 

 

Não basta que se reconheça em âmbitos legais as peculiaridades e as necessidades 

do público infantil. Faz-se necessário admitir a capacidade das crianças de participar da vida 

pública e política de sua comunidade, haja vista que elas atribuem sentidos, a partir das suas 

experiências, ao próprio contexto social. Posto que esses sentidos não se constituem à parte da 

sociedade, Pérez et al. (2008) exprimem que os sentidos podem revelar formas distintas de ver 

o mundo e gerar novos caminhos para se pensar e se construir a vida em comunidade. A 

participação social funcionaria como uma garantia da competência social, que possibilitaria a 

competência política: “a competência social é entendida [...] enquanto autorização e 

reconhecimento de possibilidade para se realizar algo. Logo, participa somente quem se acha 

apto a participar e tem sua participação reconhecida” (PÉREZ et al., 2008, p. 183). Ainda se 

denota um distanciamento entre adultos e crianças, especialmente no que diz respeito a ouvir o 

que estas têm a dizer sobre a sua própria dinâmica social, tendo em vista os limites de 

compreensão do público infantil como sujeitos atuantes na sociedade (NATIVIDADE, 2007; 

NATIVIDADE; COUTINHO, 2012; SARMENTO, 2003; SARMENTO; PINTO, 1997). 

Mollo-Bouvier (2005) aborda esse distanciamento entre adultos e crianças 

relacionando-o com o crescimento de um processo segmentado de socialização do público 

infantil. Segundo a autora, na atualidade, tem-se observado aumento da segmentação dos 

cuidados às crianças, no sentido de que para “cada idade, cada tempo, cada lugar, cada atividade 

[...]” (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 396) se tem instituições específicas para suprir 

determinada demanda. Por exemplo, a escola torna-se responsável pela educação das crianças, 

sendo esta não só teórica, mas também moral e ética, bem como alguns profissionais assumem 
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responsabilidades específicas, como o Psicólogo de se encarregar dos cuidados para com as 

emoções e os sentimentos das crianças.  

Tem-se um processo de socialização que obedece a um percurso institucional, que 

se submete a uma série de exigências da própria instituição e também da sociedade, como a 

segmentação de idades e de tarefas e o imaginário social que valoriza a especialização dos 

cuidados. Cada vez mais destacam-se aquelas rotinas nas quais as crianças se envolvem em 

inúmeras atividades, como escola, esportes e estudo de idiomas, que podem ser vistas como 

“privilégios’ e/ou “obrigações” de um dado segmento, visto que nem todas as crianças 

brasileiras encontram-se nessa condição. Britto (2015) aponta que, atualmente, é possível 

encontrar, muitas vezes, famílias que incubem algumas de suas funções à televisão, à internet 

e aos jogos eletrônicos, por exemplo, como educação e compartilhamento de tempo. Fala-se 

em um processo de terceirização das crianças e da infância, haja vista que “a institucionalização 

também afeta a organização dos tempos intermediários. A circulação das crianças no âmbito 

restrito das redes familiares ou de vizinhança diminui em proveito de seu agrupamento sob a 

responsabilidade de especialistas” (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 397). 

Dentre as inúmeras instituições sociais formadoras do homem, a escola apresenta-

se como uma das principais para as crianças, não só pela quantidade de tempo que passam nela 

(MOLLO-BOUVIER, 2005), mas também por representar um espaço de criação, de 

transformação e de construção (COLAÇO, 2004). A escola é construtora de sentidos e 

formadora de posições político-ideológicas de crianças e de jovens. Ela não é só um espaço 

onde essas produções ocorrem, mas tem um papel de formação humana tanto quanto a família. 

Como apontado em Àries (1981) e Miranda (1989), o surgimento das escolas, ainda 

no período medieval, representou a necessidade de construir um espaço voltado para o público 

infantil, que vivenciava o universo social de maneira igualmente compartilhada com os adultos. 

Por estarem bastante atreladas à Igreja, a escola objetivava socializar as crianças, a partir da 

transmissão de valores cristãos e morais. Ainda hoje, partindo de uma perspectiva relacional e 

dialética, tem-se a instituição escolar arraigada a diversos outros âmbitos, como o político, o 

econômico, o jurídico e o cultural (GENTILI, 2002; VEIGA, 2005). 

Partindo do objetivo principal desse estudo – compreender os sentidos atribuídos 

ao trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de Fortaleza – CE -, tem-se a escola 

como uma das possibilidades de território de influência sobre os sentidos dos diversos 

fenômenos sociais. Portanto, faz-se necessário compreender que instituição é essa na qual as 

crianças estão inseridas. A realização de análise das elocuções das crianças permite observar 
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elementos pregados no discurso e na prática escolar, revelando as (re)produções da escola sobre 

a própria dinâmica social. 

 

3.2 A escola como espaço de criação, de transformação, de (re)produção social e de 

formação de posições político-ideológicas 

 

A escola, assim como as diversas instituições sociais, é construída na/pela 

sociedade e é constantemente influenciada por diversas outras esferas, como a política, a 

economia, a Igreja e a mídia, por exemplo (GENTILI, 2002; VEIGA, 2005). Sob um prisma 

histórico-cultural, ao mesmo tempo em que ela se implica na sociedade, a partir de seus 

discursos e de suas práticas, bem como a partir da produção do sujeito escolar contemporâneo, 

é também influenciada pelas outras instâncias sociais, repercutindo a dinâmica do seu contexto 

social. Viu-se que não há um processo de substituição de um modelo pelo outro, mas constantes 

influências que permitem um desvelamento de (des)continuidades ao longo do tempo. Isso 

significa que compreender a instituição escolar na contemporaneidade é depreender o modo 

como ela se construiu em um percurso sócio-histórico, assumindo novas e antigas facetas 

concomitantemente: 

 

 [...] colocar uma lente de aumento na dinâmica das relações e interações que 

constituem seu dia-a-dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, 

identificando as estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar, 

analisando a dinâmica de cada sujeito nesse complexo interacional (ANDRÉ, 1995, 

p. 111 apud VEIGA, 2005, p. 10). 

  

Pensar a educação brasileira é pensar em um movimento originado ainda no Período 

Colonial e fortalecido em um contexto capitalista. 

Ao longo da história da sociedade brasileira, segundo Oliveira (2004), é notável a 

educação influenciada pela iniciativa privada religiosa, o que significa dizer que se teve um 

ensino elitista, voltado para o preparo das camadas superiores para as atividades político-

burocráticas e das profissões liberais. No Brasil Colonial, por exemplo, sobrepunha-se a 

transmissão do ensino literário, filosófico e evangélico ao do científico, da literatura e da escrita, 

o que transparece a falta de uma constituição de um sistema educacional laico e universal. A 

gradual transformação de um modelo econômico agrário-exportador para um urbano-industrial 

originou a necessidade social de se construir um sistema nacional de ensino. Conforme o autor, 

o desenvolvimento da industrialização, da urbanização e de um contingente cada vez maior de 

estratos sociais médios e populares foram terreno para que se resultasse na demanda social pela 
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educação, a partir de inúmeros movimentos políticos os quais buscavam a organização de um 

sistema nacional de ensino. 

Hoje, associa-se, de modo bastante contundente, a realidade de formação para o 

mercado de trabalho pela educação. E esta formação não aconteceria apenas no Ensino Superior 

ou nos cursos de Pós-graduação e especializações, mas já na escola com as crianças. Sendo 

assim, a própria dinâmica da escola já começa a ser regida pela lógica do mercado de trabalho 

contemporâneo e se revela na prática cotidiana e nas relações estabelecidas no campo escolar. 

A partir daí tem-se a importância de uma investigação que estude os sentidos atribuídos ao 

trabalho pelas crianças. 

A escolarização passou a ser destaque na dinâmica dos conflitos sociais, 

influenciando, cada vez mais, o discurso e a ação do Estado. Em todos esses momentos 

históricos, a predominância à assistência ao ensino das elites, assim como a falta de 

investimento na universalização da educação popular, condição esta para a consolidação da 

democracia brasileira: 

 

A esperança é que a partir de uma nova conjuntura política essa importante dívida 

social seja resgatada para que o Brasil finalmente possa ingressar no rol das nações 

que oferecem a sua população o maior legado da civilização ocidental: o direito a uma 

educação que sirva não só para a reprodução material e o desenvolvimento 

econômico, como também para a elevação sociocultural, que permita a construção de 

uma identidade nacional soberana e solidária – a base de uma sociedade mais justa e 

democrática. (OLIVEIRA, 2004, p. 954)13. 

 

Gentili (2002), voltando-se para o contexto contemporâneo, analisa as 

contribuições da educação escolar constituídas em um processo configurado no núcleo das 

relações de poder, no qual reproduz formas históricas de dominação de classe, de gênero e de 

raça, por exemplo. Em um contexto capitalista, é possível contrastar a escola como um mercado 

educacional, no sentido de que esta define estratégias competitivas para atuar no mercado 

                                                           
13 Neste estudo, ressalta-se que se entende a escola como esse espaço de construção de ideais, de valores e de 

posicionamentos sócio-políticos. Não como uma construção dada e unidirecional de professor para aluno, mas 

como uma criação mútua. Um espaço, por exemplo, onde os ideais do trabalho se reafirmam, principalmente pela 

proposta de formação profissional. Todavia, não poderia deixar de ser eludida a vertente política que ocupa a 

presidência do Brasil a partir de 2019: Escola Sem Partido (PL 7180/14). Neste projeto, acredita-se que o método 

e o conteúdo de ensino precisam ser mudados: maior investimento na transmissão técnica dos conteúdos, sem 

voltar-se para discussões ideológicas e filosóficas. O projeto objetiva expurgar a ideologia de Paulo Freire e 

desenvolver um ensino para elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população. Tem-se como objetivo 

fomentar a inserção na iniciativa privada e no empreendedorismo, por exemplo. Tal perspectiva vai de encontro à 

ótica deste estudo, que reconhece o papel da escola como elemento de reflexão crítica sobre o trabalho, não apenas 

na dimensão instrumental, mas também como dimensão ontológica e política. Além disso, a perspectiva do atual 

Governo não comunga com a de Oliveira (2004) sobre a necessidade de desenvolver uma educação que sirva não 

só para a reprodução material e o desenvolvimento econômico, mas para a elevação sociocultural. Só assim, 

estaríamos no caminho da construção de uma identidade nacional solidária e democrática. 
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produtivo. Nesse modelo de organização social, parte-se da ideia do homem dos negócios, que 

necessita do investimento de habilidades para atuar em um mercado de trabalho seletivo e, cada 

vez mais, restrito. A escola seria uma das formas possíveis de treinar e de desenvolver essas 

competências, haja vista que, desde cedo, já insere as crianças no contexto neoliberal de multi-

habilidades, de flexibilização, de fragmentação e de fluidez do trabalho contemporâneo 

(ANTUNES, 1995; 2006; 2008; 2009; ANTUNES; ALVES, 2004; AQUINO, 2007; AQUINO 

et al., 2013; CHANLAT, 1992; COELHO, 2008; 2013; DEJOURS, 2004; HOLANDA et al., 

2014; MARTINS et al., 2012; SIQUEIRA; ALENCAR; AQUINO, 2012; XAVIER; AQUINO; 

MIRANDA, 2010)14. 

Gentili (2002) também compara as escolas atuais à rede de fast food, apontando que 

o que as unifica é sua produção de forma rápida, com alto rigor normatizador de controle da 

eficiência e da produtividade. Nessa lógica da prestação de serviços, a escola é pensada e 

delineada como uma instituição que também segue esse raciocínio e que precisa adotar 

determinadas estratégias para alcançar a máxima eficácia de liderança em qualquer mercado. 

Por exemplo, atualmente, é possível observar uma massificação de conteúdos teóricos para os 

estudantes, em um modelo de assunto por aula, bem como um alto investimento, por parte das 

escolas, em resultado de aprovação dos seus alunos em concursos, com o fito de autopromover-

se em propagandas em televisão, outdoors e internet15: 

 

A educação deve ser pensada como um grande campeonato. Nela, os triunfadores 

sabem que o primeiro desafio é assumirem-se como ganhadores. “Tu pertences à 

equipe dos campeões!” [...] Espírito de luta, de auto-superação, de confiança no valor 

do mérito, certeza de que quem está a nosso lado não passa de uma boa cabeça a ser 

vencida. Nada mais apreciado na escola que o título de Mestre do Ano. (GENTILI, 

2002, p. 53). 

 

Cassin e Botiglieri (2009), Pan e Faraco (2005) e Santos (2005) complementam 

esse raciocínio teórico ao analisarem as relações entre trabalho e educação, sendo esta fator 

considerado relevante para a auto-qualificação para o mercado de trabalho. Eles investigam as 

possibilidades da escola, em sua atuação, de desempenhar o papel de reprodutora das condições 

                                                           
14 Neste ponto, ressalta-se que não está se negando a dimensão mais social, política e ética da escola, mas que 

também se considera a dimensão de formação profissional e de mercado que também estão presentes nesse 

território de investigação. 
15 O que foi percebido, nos resultados que serão apresentados posteriormente, é que nessa assertiva se ressalta, 

claramente, uma distinção entre as escolas privadas e públicas. Embora a competitividade e os agentes reguladores 

de classificação operem em ambas, elas foram mais ressaltados na investigação da escola privada (MIRANDA, 

2016). 
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de produção contemporâneas a partir da sua dinâmica escolar, que valoriza, cada vez mais, o 

índice de aprovação do aluno, bem como um contexto de competitividade, de flexibilidade e de 

multi-habilidades. Não basta, por exemplo, alcançar nota máxima em uma das matérias 

ensinadas, tem de se alcançar em todas e manter-se nessa posição pelo máximo de tempo 

possível, sempre se comparando aos demais alunos. Na atualidade, instalou-se o discurso de 

que a escolarização é meio de se chegar ao trabalho, como “[...] uma ponte ao sucesso do 

trabalhador [...]” (NATIVIDADE, 2007, p. 32). Também de maneira paradoxal, denota-se, 

ainda, um número de crianças que precisam findar seus estudos escolares para iniciar uma 

atividade produtiva, na maioria das vezes de maneira precária, ou, até mesmo, quem nem 

chegam a iniciá-los.  

Essa conexão da escola ao trabalho também é observada nos aspectos legais, 

especificamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que 

apresenta, em seus princípios, a educação como uma forma de qualificação para o trabalho. 

Natividade (2007) apresenta que essa preparação, na contemporaneidade, volta-se, na maioria 

das vezes, para a lógica do capital, visando ao lucro e preparando um sujeito submisso. Denota-

se que a atenção a discussões sobre o universo do trabalho acontece, geralmente, no Ensino 

Médio, onde os adolescentes estão prestes a escolher sua profissão. Aqueles que não podem 

frequentar escolas ou precisam abandoná-las, devido à sua condição social, não veem a inserção 

profissional como uma escolha, mas como uma sujeição. 

A pesquisa de Miranda (2016) denotou que, para o grupo de participantes 

entrevistados na escola privada, o estudo se apresentou como o principal fator de garantia de 

entrada em cursos de alta demanda em universidades públicas, bem como o acesso a altos 

salários e a status social, por meio de profissões mais valoradas. Demonstrou-se também que 

conversas sobre trabalho já são comuns para essas crianças – especialmente com seus familiares 

e professores -, mas sempre de modo indireto. Nesse ponto, percebeu-se, nas falas delas, valores 

e desejos projetados de familiares e de professores, bem como a existência de uma influência 

direta de tentativa de reprodução social e de busca de ascensão social por meio do estudo. 

Já Sibilia (2012) declara que analisar a dinâmica escolar e a sua produção de 

modelos de alunos na contemporaneidade exige não somente compreender o entorno 

sociocultural, econômico e político onde a escola se originou e se encontra, mas também as 

suas propostas de missão civilizadora e os modos de ser e de estar no mundo atual que 

costumam se relacionar com a escola. O dispositivo escolar, nos dias de hoje, revela inúmeras 

tentativas de homogeneizar os alunos de acordo com a sua proposta de ensino que, na maioria 

das vezes, fortalece os ideais de uma sociedade neoliberal. Essas tentativas deixam-se perceber, 
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por exemplo, nas exposições de resultados acadêmicos, como provas e olímpiadas, colocando 

seus alunos em situações comparativas e competitivas, submetendo a posições inferiores e 

subalternas aqueles os quais não atingem a meta estabelecida. Ressalta-se, contudo, que as 

escolas:  

 

[...] não são boas nem más, porém tampouco se pode supor que sejam neutras. 

Carregam consigo uma série de valores e modos de uso que estão implícitos, por mais 

que sempre exista certo grau de flexibilidade, agenciamento, experimentação e 

apropriação por parte de seus usuários, mas isso não significa que não possuam sua 

própria materialidade e sua marca bastante característica. (SIBILIA, 2012, p. 182). 

 

Smolka (2006) desenvolve uma reflexão sobre as práticas escolares, reveladas nos 

discursos dos alunos. Ao investigar essas narrativas, a autora indaga sobre as possíveis 

configurações coletivas que a escola produz, no sentido de homogeneizar a fala e a atuação dos 

sujeitos escolares. É o que a autora denomina de lugares comuns: 

 

Podemos hoje conceber um lugar comum emergindo e configurando-se a partir de 

palavras, imagens, crenças, valores, argumentos, partilhados por grupos de pessoas 

em diversas esferas de atividade prática e que sustentam narrativas, pressupostos, 

conhecimentos, (pré)conceitos, teorias, historicamente produzidos. (SMOLKA, 2006, 

p. 101). 

 

Remete-se também à experiência de cada aluno, que se volta para a singularidade 

do sujeito. As produções de novos significados, nessa ótica, são entendidas como uma inter-

constituição entre aquilo que é compartilhado entre sujeitos e aquilo que condiz aos seus 

sentidos particulares. A escola não seria uma mera reprodutora da sociedade, mas também um 

espaço de construção e de criação, que também afetaria esse meio. 

Remetendo-se novamente aos resultados obtidos no estudo de Miranda (2016), foi 

ressaltado que, apesar das similaridades apresentadas nos discursos dos participantes todas as 

falas representam um modo particular da criança relacionar-se com seu meio. 

Colaço (2004), a partir de discussões sobre os processos interacionais infantis em 

sala de aula, concebidos como mediadores do conhecimento e da subjetividade, retrata as 

possibilidades de produção de significados que fundamentam os processos de subjetivação 

humana. Estando a escola e o homem inseridos em um ambiente de significações construídas 

histórico-culturalmente, bem como serem capazes de produzir novos significados, pode-se 

dizer que a criança não estaria à parte dessa lógica. Durante o seu processo de desenvolvimento, 

ela é capaz não só de assimilar e reproduzir aquilo que é compartilhado em seu meio, como 

hábitos e crenças, mas também elaborar novas concepções, a partir de suas experiências. A 

atividade discursiva da criança, que pode ser escrita ou falada, envolve não só o falante, mas 
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também o ouvinte, os locutores e os interlocutores, que orientam e delimitam as suas produções 

sociais: “muitas vozes entram em ação [...] vozes que não se limitam ao âmbito educacional, 

mas que ecoam também sentidos forjados em outros contextos culturais” (COLAÇO, 2004, p. 

334). Sendo assim, não haveria discurso neutro. Todos estariam, em alguma medida, 

(re)produzindo o compartilhado e o particular de cada sujeito.  

A escola poderia ser entendida como um espaço subjacente à conjectura social, mas 

também de promoção de novos discursos. De maneira mais específica, a sala de aula, apesar do 

seu campo restritivo, é dinâmica, pois evoca, a partir das relações, inúmeras vozes, isto é, 

concepções, crenças e ideologias, que se materializam na prática a partir das atividades 

escolares. Por exemplo, os enunciados dos professores expressam o seu papel docente e 

ratificam o papel do aluno e a posição do aluno, apresentada em suas formas enunciativas, 

legitima o papel do professor. Apesar do estabelecimento de papeis no âmbito escolar, tem-se 

uma (re)criação dos mesmos, considerando o processo interativo entre os membros dessa 

instituição. As crianças, no convívio de sala de aula, são capazes de estabelecer relações de 

liderança, de competição e de colaboração, que influenciam nos papeis desempenhados pelo 

corpo docente e discente, reproduzindo possibilidades de relações da atualidade (GENTILI, 

2002; SMOLKA, 2006).  

Essas representações de papeis, por parte das crianças, como apresentadas no estudo 

de Colaço (2004), retratam enunciados e situações típicas da interação docente-discente, indo 

ao encontro do que Smolka (2006) relatou sobre as atividades práticas cotidianas que sustentam 

narrativas, pressupostos e conhecimentos no âmbito escolar. Apesar dessa reprodução de 

papeis, é no fluxo da interação verbal que estes variam, haja vista que a palavra é transmitida e 

transformada em diferentes sentidos, possibilitando que novos modos de ser aluno e de ser 

docente, por exemplo, sejam criados e representados na escola: 

 

Portanto, não apenas o conteúdo é apreendido, mas padrões de comunicação e de 

relações sociais são compartilhados e negociados na atividade discursiva. A riqueza e 

o dinamismo das interações que se passam na sala de aula são reveladores do modo 

como esse ambiente contextual se apresenta enquanto espaço de limites e 

possibilidades criativas, como um lugar onde não apenas os conteúdos curriculares 

estão sendo aprendidos e construídos, mas também a cultura escolar vai sendo 

apropriada pelos seus atores (professores e alunos) e ao mesmo tempo eles podem 

subverter os padrões e as expectativas pré- estabelecidas: as posições de liderança, de 

orientação, de apoio das aprendizagens também são exercidas por alunos num jogo 

discursivo e de negociação de papéis. Tanto os mecanismos de reprodução 

sociocultural como os de subversão são mediatizados pela linguagem, são significados 

e ressignificados através da comunicação verbal. Nesse processo, condições de 

subjetivação vão sendo engendradas nas interações humanas, em especial nas 

interações infantis que se formam no ambiente de sala de aula. (COLAÇO, 2004, p. 

336). 
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O grupo surge como uma ferramenta cultural que tem o papel de mediar a 

construção do conhecimento, haja vista que é um espaço de interação simbólica, no qual os seus 

participantes, no caso, professores e alunos, por exemplo, são capazes de realizar inúmeras 

atividades mediadas pelos próprios membros. O grupo não é só mais um espaço de interação, 

mas é o próprio modo de mediação para as ações dos seus integrantes e para o processo de 

construção do conhecimento. E, por ser dinâmico, o grupo pode possuir diversas funções, como 

coesão, interação igualitária ou potência de ações, por exemplo (CLARINDO; COLAÇO, 

2014). Pelo fato de representar um signo, pode-se dizer que o seu domínio possibilitaria a 

construção do conhecimento, tendo em vista que é por meio desse manejo que o sujeito controla 

a sua própria conduta (VYGOTSKI; LURIA, 2007; VYGOTSKY, 1995).  

As entrevistas realizadas no estudo de Miranda (2016) também demonstram que o 

espaço da sala de aula vai para além da transmissão de conteúdo. A maioria das crianças relatou 

aprender sobre trabalho, principalmente, nas conversas informais com alguns professores, que 

compartilham suas experiências de vida, suas expectativas para com a turma e suas orientações, 

por exemplo. É também nesse espaço que são (re)construídos os sentidos sobre os mais diversos 

fenômenos sociais, pois são confrontadas diversas perspectivas e opiniões. 

Pérez et al. (2008), por exemplo, ao investigarem como se dava a construção de 

espaços de ação na escola com alunos entre 7 e 8 anos de idade, consideraram que a cidadania 

é construída à medida em que as crianças podem participar ativamente dos processos sociais, 

sendo estes vivenciados no cotidiano de cada uma, como nas discussões e nas atividades 

escolares. Essa participação ativa dá margem para que se desvele a experiência de cada sujeito 

que, ao ser compartilhada, possibilita novas outras formas de pensar e de ser no mundo, pois é 

na coletividade que a ação humana se concretiza e concretiza o outro. Diálogos que se voltam 

para as ações não só pertinentes ao contexto escolar, mas à própria dinâmica da sociedade, 

permitem que esse espaço social ganhe um sentido de pertencimento. É no exercício do pensar 

sobre como as relações se estabelecem e como cada sujeito participa do processo de produção 

social que se é possível aspirar e construir novos modos de viver em comunidade. O “[...] 

trabalho de pensar em conjunto conduz à re-descoberta de outros significados para a vivência 

[...], pois se re-faz caminhos, cria impasses e produz estupefações” (CORDEIRO; MENEZES; 

CASTRO, 2002, p. 54).  

Referindo-se ao objetivo principal desse estudo, tem-se a escola como um dos 

âmbitos influentes nesse processo, pois, ao mesmo tempo em que revela e reproduz a própria 

dinâmica social, por estar nela e por ajudar a construí-la, é capaz de possibilitar um espaço de 
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criação e de transformação social não só para as crianças, mas para todos os integrantes desse 

grupo, como o corpo docente. Evidencia-se não só a capacidade, mas a necessidade de oferecer 

à população uma educação não somente para a “reprodução material e o desenvolvimento 

econômico, como também para a elevação sociocultural do homem que permita a construção 

de uma identidade nacional [...]” (OLIVEIRA, 2004, p. 954). 
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4 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Partindo do objetivo principal dessa pesquisa - compreender os sentidos atribuídos 

ao trabalho -, reconhece-se a escola como território que contribui para a elaboração do discurso 

das crianças. 

Optou-se por adotar uma proposta metodológica de perspectiva qualitativa, posto 

que se parte da premissa de que o campo de investigação é espaço não de coleta de dados, mas 

de construção de dados. Entende-se que se apresenta como um empreendimento de estudo 

dialógico, que envolve complexas negociações de sentidos e de posições sociais (MINAYO, 

1994; NEVES, 1996). Trata-se, segundo Minayo (1994), de um acesso à realidade sob o nível 

dos significados, motivos, valores e das aspirações, crenças e atitudes. E por tratar-se de uma 

pesquisa de caráter psicossocial, apresenta algumas considerações acerca do modo de 

compreensão e de investigação do fenômeno estudado. 

Tomando como norte as ideias de Minayo (1994), tem-se que a pesquisa qualitativa 

permite investigar e trabalhar com o fenômeno da realidade humana, estando este sempre 

vinculado ao homem. O pesquisador não estaria à margem do seu objeto de estudo, mas 

influenciá-lo-ia, bem como seria influenciado por ele, mesmo que, muitas vezes, não perceba. 

A investigação psicossocial demanda do pesquisador o entendimento de historicidade por parte 

do objeto de estudo das ciências sociais, isto é, o homem. Todavia, há de se levar em 

consideração as particularidades de cada fenômeno social, visto que não é algo estático, mas 

que está em constante processo de transformação. Como apresentado nesse estudo sobre as 

ideias da Psicologia Histórico-Cultural, os indivíduos e a sociedade existem em determinado 

contexto, cujas configurações sociais no presente são marcadas por um passado, mas também 

estão projetadas para um futuro, denotando o caráter dinâmico, provisório e específico do 

fenômeno social. 

Entendendo que o pesquisador e o objeto de estudo estão relacionados, mesmo que 

não diretamente e que existe uma identidade que os vincula, Coelho (2008, p. 77) utiliza-se 

dessa referência e apresenta a necessidade do investigador de assumir uma postura de 

humildade frente ao conhecimento, “[...] pois tem a consciência de que ele é aproximado e 

construído”. Minayo (1994) expressa a importância de entender que não há neutralidade frente 

ao objeto de estudo, posto que as investigações psicossociais veiculam ideologias, 

posicionamentos e interesses sociais. Salienta-se que o objetivo do pesquisador não é o de 

veicular uma postura maniqueísta dos fenômenos sociais, mas buscar entender suas dinâmicas, 

sabendo que não está livre de valores, de diretrizes e de crenças, por exemplo.  
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A escolha do campo de pesquisa - uma escola da rede pública de ensino -, deu-se 

com base em experiências e em estudos anteriores da pesquisadora, que demonstraram a 

necessidade de partir de lugares diferentes de escuta, visto que a dinâmica de uma sociedade 

capitalista, a qual tem como ênfase o mercado como regulador das relações sociais e como 

definidor dos projetos de vida desde muito cedo nas pessoas, demonstra o valor da divisão 

social do trabalho como processo de separação e de desigualdade entre classes sociais16. Sob a 

ótica de uma sociedade desigual, as crianças também desempenhariam, nos mais diversos 

contextos, papéis sociais diferentes (KRAMER, 2007). Posto isso, teve como um dos objetivos 

específicos desse estudo compreender as (des)aproximações dos sentidos apresentados pelos 

alunos da escola pública com os apontados pelos alunos da escola particular no estudo de 

Miranda (2016). 

Parte-se, por isso, da concepção de que não há homogeneidade entre escolas 

particulares e nem entre escolas públicas, necessitando compreender as especificidades de cada 

campo, quanto aos níveis de ensino, proposta pedagógica, porte e classes sociais e região 

geográfica dos usuários do serviço escolar, por exemplo. Portanto, o papel de cada instituição 

para a construção dos sentidos dos alunos sobre trabalho sempre variará. 

Foram contactadas seis escolas pela pesquisadora. Estas foram apresentadas por 

redes de contatos da pesquisadora. Não houve preferência por localização geográfica, porte ou 

público. Era necessário apenas que fosse localizada na cidade de Fortaleza – CE, que tivesse 

uma proposta de ensino tradicional17 e que apresentasse o EF II como um dos níveis do ensino 

básico na instituição. A escola selecionada deu-se por ter sido a primeira a dar feedback positivo 

de aceitação do projeto de pesquisa18 e será apresentada, brevemente, a seguir. 

 

4.1 Escola Municipal Washington Soares: apresentando nosso território de investigação 

 

O território de investigação desse estudo foi a Escola Municipal Washington 

Soares: uma escola pública da rede municipal da cidade de Fortaleza – CE, localizada no bairro 

Edson Queiroz, especificamente na comunidade do Dendê. Ela foi criada em julho de 1995 pelo 

                                                           
16 Isso acaba tendo repercussão no acesso à educação ou no campo onde as diferenças de classes têm acesso à 

educação, como as escolas privadas ou da rede pública. 
17 Nessa perspectiva de ensino, se parte do pressuposto de que é preciso decompor a realidade a ser estudada e 

transmitida aos alunos, com o objetivo de simplificar o processo de aprendizagem, partindo de um caráter 

cumulativo do conhecimento, o qual deve ser adquirido pelo aluno, a partir da transmissão pela instituição escolar 

(LEÃO, 1999). 
18 O projeto de pesquisa também precisou passar por avaliação pela Secretaria Municipal da Educação (SME), 

durante os meses de março e abril de 2017. Após a aprovação, estava autorizado a submissão do projeto no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC). 
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Decreto 23755, publicado no Diário Oficial do Estado, mas somente em maio de 2007 foi 

municipalizada, tornando-se uma entidade educacional integrante da Rede de Ensino Oficial do 

Município de Fortaleza, mantida pela Prefeitura Municipal de Educação do Município de 

Fortaleza, sob a jurisdição da Secretaria Executiva Regional VI, com sede e foro na cidade de 

Fortaleza. 

Segundo informações obtidas em encontros com a coordenadora pedagógica e no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON SOARES, 2014), 

a escola é laica19, de pequeno porte, atende um público de baixo poder aquisitivo e, apesar do 

alto índice de violência na região, não apresenta registros de conflitos no ambiente escolar. 

 Até o presente momento, a escola conta com dezessete docentes em sala de aula 

e dois docentes realocados em funções burocráticas e oferece a modalidade do Ensino 

Fundamental II, divido em dois turnos:  8º (oitavo) e 9º (nono) anos pela manhã e 6º (sexto) e 

7º (sétimo) pela tarde. A direção da escola é estruturada de acordo com o modelo adotado nas 

escolas da rede pública municipal: diretora, secretária e coordenadora escolar. O Conselho 

Escolar apresenta presidente, representante dos professores, dos pais, dos funcionários e dos 

alunos e, segundo o PPP, é criado com o fito de proporcionar educação de qualidade, voltada 

aos interesses da comunidade em que se insere. 

A infraestrutura da escola apresenta seis salas de aula, dois banheiros, uma sala de 

professores, de direção, de coordenação e de secretaria. As dependências não são acessíveis a 

portadores de deficiência e a escola não possui quadra de esportes, sala de informática, 

laboratório de ciências e refeitório. 

Dentre os valores que fundamentam o PPP, consta que o objetivo principal é 

ascender todos – alunos, educadores, pais e comunidade – a graus cada vez mais elevados de 

elaboração cultural e a níveis cada vez mais elevados de autonomia moral e intelectual, em um 

ambiente de respeito e de solidariedade. Para isso, visam a um compromisso coletivo de 

aprimoramento pessoal e cultural, de forma integral, onde o processo de educação calca-se em 

valores como autonomia, solidariedade, democraticidade e responsabilidade (ESCOLA 

MUNICIPAL WASHINGTON SOARES, 2014). 

A noção geral desses aspectos ajuda a compreender melhor o público participante 

desse estudo, que será apresentado a seguir. 

 

                                                           
19 Contudo, notou-se, nos encontros realizados na escola, momentos de ensino de valores cristãos aos alunos. De 

acordo com a Coordenadora Pedagógica, a equipe docente optou pelo Ensino Religioso como disciplina livre, 

disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC). 
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4.2 Público participante 

 

Trabalhou-se com alunos cursando o 6º ano do Ensino Fundamental II (EF II) 

durante o ano de 2018. O fator considerado relevante para a escolha desse público é a transição 

entre o EF I e o EF II, que representa, muitas vezes, mudanças na estrutura do espaço físico na 

instituição e na quantidade de professores, tal como no discurso docente, que exige maiores 

responsabilidades e maior autonomia para com a rotina escolar, por exemplo20. Todos os alunos 

entrevistados para esse estudo vieram de outras instituições, posto que a escola de investigação 

é responsável apenas pelo EF II. Todos os entrevistados vieram da Escola de Aplicação Yolanda 

Queiroz e apenas um veio de uma instituição particular, o Centro Educacional Luz do Saber. 

Todos os alunos cursando o 6º ano do EF II foram participantes em potencial, 

dependendo de seu interesse, a partir da assinatura do Termo de Assentimento, mas também da 

autorização dos pais e/ou responsáveis, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A priori, o objetivo era mapear as crianças interessadas/autorizadas e sorteá-las, a fim 

de garantir igualdade na possibilidade de participação. Todavia, a escolha dos alunos deu-se 

por decisão da Coordenadora Pedagógica, que optou por escolher aqueles que apresentavam 

melhores rendimento e comportamento na escola21. 

A pesquisa, em sua proposta de construção de dados, contou com a participação de 

doze alunos22, que serão referidas durante a análise pelas seguintes siglas, a fim de garantir o 

sigilo e a confidencialidade das informações: MC (sexo feminino, 12 anos), RL (sexo feminino, 

11 anos), VS (sexo masculino, 12 anos), JB (sexo masculino, 12 anos), MG (sexo masculino, 

12 anos),  GS (sexo feminino, 12 anos), LC (sexo feminino, 11 anos), KS (sexo masculino, 11 

anos), PJ (sexo masculino, 12anos), MS (sexo feminino, 11 anos), TS (sexo feminino, 12 anos) 

e ES (sexo feminino, 11 anos).  

                                                           
20 No parecer CNE/CEB nº 4, de 29 de janeiro de 1998, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), o EF II, especificamente, é expresso como segunda etapa da Educação 

Básica e como um momento de investimento na formação comum indispensável ao exercício da cidadania, bem 

como de preparo para a progressão no trabalho e para os estudos posteriores. Além disso, nesse documento, é 

destacada esta segunda etapa educacional como co-participativa do processo de universalização do EM, sendo, 

então, apresentada como um dever do Estado. 
21 A decisão da escola de privilegiar os alunos com melhor rendimento foi denotada também na escola analisada 

em Miranda (2016). Contudo, percebeu-se uma nuance diferente nesta mesma decisão tomada: a escola pública 

buscava filtrar os discursos que seriam acessados na intervenção, especialmente dos alunos que tinham 

experiências com drogas e com o crime na região. Segundo a coordenadora pedagógica, os alunos escolhidos, 

além de boas notas, apresentavam projetos de vida melhores estabelecidos, em um caminho de encontro às drogas 

e ao crime. A escola privada, por sua vez, objetivava que os alunos que participavam dos projetos extracurriculares 

da escola, como clube de ciências, fossem os porta-vozes da instituição, especialmente no que condiz ao preparo 

destes alunos para a ingressão em uma universidade. 
22 O número de participantes findou-se em doze, por apresentar saturação dos conteúdos da pesquisa, bem como 

número razoável para fins de possibilidades de tratamento dos dados pela pesquisadora, a partir da Análise de 

Conteúdo. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1998/pceb004_98.pdf
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4.3 Ferramentas metodológicas 

 

As ferramentas que deram suporte a essa pesquisa foram inspiradas nos 

pressupostos de Minayo (1994), nos quais compreendem a pesquisa social como um modo de 

investigação que apresenta um caminho de pensamento, bem como uma prática exercida de 

abordagem da realidade. Para isto, se utiliza de uma teoria para compreender determinado 

fenômeno. Neste caso, a categoria do trabalho à luz da concepção Histórico-Cultural de 

Vygotsky. Todavia, parte-se da ideia de que nenhuma teoria dá conta de explicar todos os 

fenômenos sociais e seus processos, mas apresenta algumas funções bastante significativas, 

como colaboração para o esclarecimento do objeto de pesquisa, levantamento de 

questões/hipóteses com mais propriedade, clareza na organização e na análise dos dados. 

Tem-se, no trabalho de campo, a possibilidade não só de se aproximar do objeto de 

estudo, mas também de construir conhecimento, partindo de sua realidade. Faz-se necessária 

uma aproximação com o campo, de modo gradual, a fim de consolidar uma relação de troca 

ética com os participantes e com suas manifestações. Segundo Neto (1994), o grupo deve estar 

esclarecido sobre a proposta de pesquisa, bem como sobre as possíveis repercussões favoráveis 

advindas da sua participação. Nesse caso, é importante partir do pressuposto de que as 

informações obtidas estão inseridas em um jogo cooperativo, baseado na dialogicidade. O 

pesquisador, então, deve assumir uma postura compreensiva, sobre a interação contextualizada, 

e facilitadora da produção de sentidos, sendo ciente de que a produção do conhecimento, que 

ali está sendo construída, é dinâmica, histórica, ideológica e aproximada (NEVES, 1996; 

MINAYO, 1994). 

A fim de conhecer com maior propriedade o campo de investigação, foram 

realizados três encontros, onde foi possível conhecer a equipe pedagógica e observar a dinâmica 

da escola. Esses encontros aconteceram sempre no período da tarde, visto que é nesse turno que 

acontece a modalidade do 6º ano EF II. A entrada na instituição era autorizada a partir de 13 

horas, quando era iniciado o momento nomeado de “acolhida”. Esta é uma forma da equipe 

pedagógica organizar os alunos em filas conforme ano e turma e realizar momento de oração23, 

para, em seguida, dar início às aulas. 

Com os alunos foram realizados um total de seis encontros: os dois primeiros para 

realizar apresentação da pesquisa e desenhos, os outros dois para realizar as entrevistas 

semiestruturadas e os dois últimos para mediar encontro do grupo e encerrar o processo. 

                                                           
23 Reitera-se que a escola, mesmo sendo laica, opta por adotar os princípios religiosos para trabalhar valores morais 

com os alunos, especialmente na temática das drogas e do crime. 
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A técnica de desenhos foi inspirada nas ideias de Cordeiro, Menezes e Castro 

(2002), Natividade (2007) e Pérez et al. (2008), os quais compreendem os desenhos como uma 

forma de linguagem que constitui e expressa a imaginação criadora do homem. Priorizou-se 

não o produto final, mas a significação dada pelos participantes aos seus desenhos, acessada 

pelos seus discursos explicativos, a partir de algumas indagações, como: o que entendo sobre 

trabalho? Qual trabalho gostaria de ter? Qual trabalho não gostaria de ter? Essa ferramenta foi 

utilizada como disparadora para que o tema central fosse introduzido e para que se desse 

seguimento às entrevistas e aos encontros grupais. Ela facilitou o estabelecimento dos vínculos 

e contribuiu para a exploração discursiva das crianças, à medida que os desenhos foram sendo 

comentados.  

As entrevistas semiestruturadas24 ocorreram com o fito de explicitar os conceitos, 

as opiniões e os valores condizentes ao fenômeno do trabalho, entendendo não só esses sentidos 

como algo produzido pelas influências do meio, mas como algo em constante transformação 

por cada um. A entrevista visou, a partir de uma mescla de perguntas fechadas e abertas, não 

só à obtenção de informações construídas no diálogo entre pesquisador e participante, mas às 

reflexões do próprio sujeito sobre sua realidade (MINAYO, 1994). Isto é, ela ofereceu 

condições facilitadoras da produção de sentidos, permitindo que o respondente se aproximasse, 

um pouco mais, de sua experiência. 

A prática de pesquisa de Miranda (2016) demonstrou a necessidade de ir além das 

entrevistas semiestruturadas individuais, realizando, neste estudo, um momento coletivo com 

os alunos. Foi proposto um momento em grupo, onde elas poderiam, novamente, apresentar 

suas ideias e opiniões e ouvir os demais e, assim, explorar ainda mais os sentidos do trabalho 

para esses alunos. A ideia do grupo era ser contexto onde cada um poderia se expor à sua 

maneira, mas também concordar ou discordar do outro, consistindo em uma forma de fazer com 

que cada um se percebesse também com o olhar da alteridade.  

Tal proposta vai ao encontro dos pressupostos da teoria Histórico-Cultural de 

Vygotsky, uma vez que se entende o homem em um constante processo de construção de si e 

de seu meio, a partir das relações sociais que estabelece (VIGOTSKI, 2001; 2007; VYGOTSKI; 

LURIA, 2007; VYGOTSKY, 1995). Entende-se que o sujeito não se desenvolve apenas em 

uma ação face a face consigo mesmo, mas que necessita do olhar do outro para se (re)construir, 

                                                           
24 As respostas obtidas foram gravadas com a autorização dos pais/responsáveis e das crianças, garantindo sigilo 

e confidencialidade, conforme assegura o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de 

Assentimento, encontrados nos Apêndices D e E, respectivamente. O parecer de aprovação dessa pesquisa emitido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ pode ser encontrado através do número 2.698.862. 
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uma vez que o caráter inventivo humano só pode ser desenvolvido a partir da mediação, 

processo este permanente por toda a vida (SOUTO; LIMA; OSÓRIO, 2015). 

Nessa ótica, o agir humano encontra-se, a todo o momento, em meio a conflitos 

técnicos, pessoais ou sociais. Trata-se de uma relação consigo mesmo, nas suas contradições, 

que é permanentemente confrontada com a atividade dos outros em sua diversidade e em suas 

próprias contradições. A compreensão da produção humana só pode ser alcançada no momento 

em que se ultrapassa o que já é realizado, e que é percebido e o que é observado pelo próprio 

sujeito, e se busca aquilo que é possível ser construído em coletividade (ROGER, 2013; 

SOUTO; LIMA; OSÓRIO, 2015). Não se limita àquilo que está inscrito na história pessoal e 

coletiva, mas toca nas possibilidades de recriação do homem e de sua cultura.  

Nesse estudo, o objetivo desses encontros grupais seria o de ampliar a capacidade 

de compreensão desses sentidos do trabalho pelos alunos da escola pública, visto que o grupo 

representa essa possibilidade de troca de ideias, de opiniões e de expectativas entre todos os 

envolvidos25. 

Enquanto método de organização e de compreensão dos dados construídos, 

utilizou-se da Análise de Conteúdo de Bardin (2004). Tal proposta tem como foco a 

qualificação das vivências do sujeito, assim como as suas percepções sobre objetos e 

fenômenos. Ou seja, refere-se a uma ferramenta de organização do discurso e de identificação 

de unidades de análise para facilitar a compreensão dos principais conteúdos de destaque nas 

falas. A partir daí, torna-se possível compreender, de modo mais aprofundado, os significados 

apresentados sobre a realidade social (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). 

Para a realização desse tipo de análise, é necessário, em um primeiro momento, 

realizar leitura flutuante dos dados da pesquisa, a fim de perceber os conteúdos que mais se 

destacam nas falas dos participantes para definir o seu recorte em unidades para organizá-los. 

A partir disso, será possível estabelecer as regras de categorização, que, nesse estudo, serão as 

do tipo semântica. Este é o mais utilizado no campo psicológico, visto que se embasa na análise 

temática por meio de regras categoriais. Nesse procedimento são enfocados os significados e 

os sentidos do texto, bem como as intencionalidades dos produtores do discurso. 

Não se trata de uma ferramenta onde o pesquisador maneja, por si só, os conteúdos 

abordados, mas aborda aquilo que se destaca na dinâmica do grupo. Além disso, os resultados 

obtidos são provisórios e aproximados (BARDIN, 2004). Isso estabelece que o pesquisador tem 

                                                           
25 Contudo, ressalta-se que o grupo de alunos teve dificuldade de se expor e de refutar ou corroborar entre si. 
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de assumir uma postura compreensiva de leitura dos dados, voltando-se para a descrição do que 

é compartilhado, sob forma de fala, dos conteúdos abordados pelos sujeitos. O papel do analista 

de conteúdo, então, é trabalhar de forma contextual, considerando as relações de influências 

possíveis entre as informações recebidas e o seu contexto de produção (BARDIN, 2004): 

 

[...] a análise de conteúdo é uma leitura “profunda”, determinada pelas condições 

oferecidas pelo sistema linguístico e objetiva a descoberta das relações existentes 

entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores. Ademais, a técnica permite a 

compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado conteúdo. (SANTOS, 

2012, p. 387). 

 

Levando-se em consideração que este estudo não busca problematizar a noção de 

sentidos – ou mesmo compreender o seu processo de construção -, mas captá-los, visto que o 

objetivo principal é compreender os sentidos atribuídos ao trabalho pelos alunos, a partir dos 

seus discursos apresentados, justifica-se a escolha da Análise de Conteúdo. A partir da 

aproximação com o grupo participante, é possível compreender os sentidos referentes à 

categoria do trabalho, assim como foi realizado no estudo de Miranda (2016). 

Além disso, esta perspectiva vai ao encontro do que apontam Minayo (1994), Neto 

(1994) e Neves (1996) sobre o modo de fazer pesquisa social. Estes entendem a produção do 

conhecimento como algo dinâmico, histórico, ideológico e aproximado. Logo, os resultados 

apontados não se findarão nesse estudo e nem representarão a realidade tal como ela é. Ou seja, 

o desenvolvimento da ciência como construção social é algo que pode vir a ser descontruído, 

interrogado e questionado, em virtude da realidade que não é delimitada por contornos precisos 

e atemporais, mas é processual. 

Além disso, remete-se, a partir dos objetivos desse estudo, às possibilidades de criar 

espaços de fala para o grupo de crianças participantes, considerando uma forma de investigação 

capaz de auxiliar na produção de novos modos de percepção do mundo e, assim, de 

transformação e de desenvolvimento dialógico, haja vista que se estará gerando novos modos 

de conhecer e de sentir, essenciais para a criação de novas possibilidades de atuação na 

sociedade. 
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5 COMPREENDENDO OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO PELOS 

ALUNOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais considerações sobre os resultados 

provenientes da investigação realizada pela pesquisadora com os doze alunos matriculados no 

6º ano do EF II da Escola Municipal Washington Soares na cidade de Fortaleza – CE. Conforme 

explicitado, o objetivo deste estudo é compreender quais são os sentidos atribuídos ao trabalho 

e perceber as (des)aproximações que esses sentidos possam ter com os apresentados na pesquisa 

de Miranda (2016) com alunos de uma escola privada. Além disso, compreender as possíveis 

contribuições e influências que a escola pode ter em relação aos sentidos elaborados sobre o 

trabalho. 

Os desenhos, conforme anteriormente explicitado, foram disparadores para a 

análise das entrevistas, no sentido de que complementaram as informações obtidas nas 

entrevistas semiestruturadas e nos encontros grupais. Logo, a análise dos dados aqui 

apresentada, diz respeito aos discursos explicativos das crianças sobre os seus desenhos, bem 

como às entrevistas individuais e aos encontros grupais26. 

Os dados obtidos foram agrupados em três grandes categorias, com o fito de 

sistematizar a apresentação dos dados. Destaca-se que essa sistematização é apenas para fins 

didáticos e de organização, posto que as categorias se relacionam entre si, influenciando e sendo 

influenciadas umas pelas outras. As categorias sistematizadas foram: 

- Concepções sobre o trabalho: essa categoria visa a explicitar as formas pelas quais 

as crianças referenciaram o fenômeno do trabalho ao longo da intervenção, sendo o ponto de 

partida para se avaliar esses sentidos e as possíveis influências do meio para estes. As principais 

reflexões voltaram-se para o conceito, para o sentido de utilidade e para as atividades 

consideradas ou não formas de trabalho. Denotou-se aquilo que condiz a opiniões, a ideias e a 

conceitos voltados para o meio sobre o referido fenômeno laboral. 

- Sentimentos associados ao trabalho: nesta categoria, busca-se apresentar os 

conteúdos que se referem aos aspectos mais pessoais do trabalho, demonstrando aquilo que 

condiz, de modo especial, ao próprio sujeito, sem excluir a sua relação com o meio. As falas 

das crianças voltaram-se para o trabalho que gostariam de ter ou não, explicitando, por exemplo, 

                                                           
26 Ressalta-se que os encontros grupais não alcançaram o objetivo inicial proposto no projeto dessa pesquisa: o de 

facilitar e o de promover discussões, a partir das opiniões e falas dos alunos. O que foi percebido, ao longo dos 

encontros, é que o grupo trabalhado teve dificuldade de apresentar habilidades de diálogo, mesmo com a facilitação 

da pesquisadora. Os alunos apresentavam-se, pontualmente, mas não emitiam muitas opiniões sobre a fala do 

colega. 
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algumas profissões, assim como como os sentimentos positivos e negativos sobre o trabalho, 

apresentando expectativas quanto ao futuro. 

- Onde aprendo sobre trabalho: essa categoria objetiva explicitar as influências do 

meio, denotando aspectos discursivos e práticos, bem como estratégias de preparo para a 

inserção laboral. As falas das crianças reverberaram essas influências na forma de discursos 

disseminados, de práticas e de observações do meio, relacionando a familiares, a colegas, a 

atividades que conhecem, às discussões realizadas em sala de aula, assim como às atividades 

escolares que o ajudam a pensar sobre o trabalho. 

 

5.1 Concepções sobre trabalho 

 

Durante a intervenção27, os alunos apresentaram relatos que denotavam suas ideias 

e suas opiniões sobre o trabalho, manifestando suas concepções sobre tal fenômeno. Não só foi 

exposto o conceito que cada um tinha sobre o universo laboral, mas também os seus sentidos 

de instrumentalidade, bem como as atividades que seriam ou não consideradas formas de 

trabalho. Achou-se pertinente iniciar a análise por essa categoria, visto que ela seria a base para 

compreender os sentidos do trabalho, assim como os possíveis fatores de influências, como a 

instituição escolar. 

Todas as crianças iniciaram as suas falas ressaltando a importância do trabalho para 

o homem, especialmente no que condiz ao seu caráter de sobrevivência. Essa ideia foi 

relacionada com o trabalho como uma fonte de renda, a partir de uma relação de troca: o homem 

oferece a sua força de trabalho e recebe a remuneração. Esta, na fala dos participantes, foi 

representada pelo salário, que seria a forma do homem obter alimento e moradia: 

 

Trabalho é uma responsabilidade muito grande pra mim. É pra ajudar as pessoas no 

financeiro, pra pagar conta, pra comprar comida, casa... Ele serve pra conseguir 

dinheiro pra sobreviver. (VS) 

 

Trabalho é o que faz a gente ser melhor. Ele serve pra gente pagar as contas, comprar 

alimentos, essas coisas... (EL) 

 

Trabalho é uma forma de viver pra sustentar a família. (LF) 

 

Trabalho pra mim é uma profissão pra ganhar dinheiro pra não ficar sem comida. (PJ) 

 

                                                           
27 Conforme explicitado na metodologia desse estudo, a Análise de Conteúdo aqui realizada diz respeito aos 

discursos explicativos das crianças sobre os seus desenhos, bem como às entrevistas semiestruturadas realizadas e 

aos encontros grupais. 
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Uma criança, especificamente, explanou ainda mais: apontou a atual crise 

financeira do Brasil e relacionou-a à diminuição de momentos de lazer de sua família, por 

exemplo. O trabalho também foi relacionado a dinheiro e a instrumento para adquirir bens de 

sobrevivência: 

 

É tipo uma substância pra pessoa sobreviver... É tipo o dinheiro, que agora tá muito 

difícil... Praticamente é a vida... Trabalho serve pra sobreviver, praticamente agora 

que o Brasil tá em crise. Minha família sofreu a crise. Antes eu tinha muitos 

brinquedos e agora não tenho mais. Nunca faltou roupa e comida, mas diminuiu 

passeio no shopping... E o dinheiro do ônibus... A passagem aumentou e a gente não 

vai mais à praia quase. (MG) 

 

O grupo de crianças entrevistado na pesquisa de Miranda (2016) também apontou 

o trabalho como uma fonte de renda, a partir de uma relação de troca e relacionou-o ao salário, 

expresso pelo dinheiro. Contudo, a diferença apresentada entre os dois grupos ressalta-se da 

seguinte forma: enquanto os alunos da instituição pública compreendem o trabalho como uma 

forma de sobrevivência, os alunos da escola privada o veem como uma forma de melhorar de 

vida e de obter independência. Esse grupo não se utilizou, em nenhum momento, do termo 

“sobrevivência” quando falava de alimentação, pagamento de contas ou moradia, por exemplo, 

mas de sustento das necessidades básicas: 

 

Tabela 1 – O que é trabalho pra mim? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada28 

Trabalho é uma profissão pra ganhar 

dinheiro e sobreviver. (TP) 

Trabalho é qualquer coisa que dá sustento 

pra ter uma boa condição de vida. (I) 

Trabalho é o que faz a gente ser melhor. Ele 

serve pra gente pagar as contas, comprar 

alimentos, essas coisas. (EL) 

O trabalho são aquelas atividades que o 

homem se esforça pra fazer, pra ganhar e pra 

se sustentar. (GA) 

Trabalho pra mim é uma fonte de 

sobrevivência. A pessoa precisa trabalhar 

pra comprar as coisas pra dentro de casa, pra 

se sustentar, né? (RL) 

É o lucro que eu posso receber com o meu 

trabalho. Serve pra construir uma vida sem 

precisar dos seus pais, uma vida que você 

pode seguir sozinha ou acompanhada de 

algum marido, de algum filho. (T) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Essas pontuações possibilitam pensar sobre o que Coelho (2013), em sua revisão 

bibliográfica, descreveu sobre as funções psicossociais do trabalho, que não se resumem ao 

sentido instrumental - isto é, à possibilidade humana de ter um meio de sobrevivência, 

satisfazendo as diversas necessidades das esferas da vida, a partir de uma relação contratual que 

                                                           
28 As falas dos alunos da escola privada referem-se às analisadas no estudo de Miranda (2016). 
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regula a prestação de serviço e o câmbio de dinheiro -, mas que atingem a utilidade social, a 

interação social e a organização temporal. Esse sentimento de ser útil socialmente consiste na 

sensação de contribuir ativamente para a sociedade, fazendo com que o homem se sinta cidadão 

e construa uma ideia positiva de si mesmo. Natividade (2007) corrobora com esse ponto de 

vista, posto que denota o trabalho como fonte de experiências de relações humanas satisfatórias, 

capaz de beneficiar outras pessoas. 

As falas dos alunos deste estudo transpareceram uma visão que se distancia dessas 

outras funções psicossociais do trabalho apresentadas pela autora e que é aparentemente 

determinista e fatalista, focando, especialmente, na sua função instrumental - de sobrevivência 

-, sem ensaiar possibilidades de satisfação e de realização pessoal, bem como de contribuição 

social. Isso também foi notado quando eles relacionavam trabalho e profissão. Essa correlação 

de conceitos foi percebida no estudo de Miranda (2016), mas com sentidos distintos: com o 

grupo da escola pública as profissões não eram, necessariamente, todas oriundas do trabalho 

intelectual e da inserção universitária, e tinham o objetivo principal de garantir a sobrevivência, 

diferente do grupo da escola privada, que não trouxe esse conceito e entendia a profissão como 

uma forma de garantir bens de consumo, independência, status e reconhecimento social e 

dignidade: 

 

Tabela 2 – Quem eu considero que trabalha? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

São aquelas pessoas que querem trabalhar. 

Essas pessoas que ajudam a família no 

financeiro. (PJ) 

Eu desenhei uma pessoa e várias formas de 

trabalho. Por exemplo, aqui é médico, aqui é 

professora, aqui é empresário, aqui é juiz. 

(ME) 

É quem se esforça muito pra ter as coisas, 

pra sobreviver. (KC) 

É tipo como se fosse uma coisa que constrói 

a sua dignidade diante das pessoas da 

sociedade, como também aquilo que você 

faz e recebe algo em troca pra você 

conseguir se sustentar... (MC) 

Meu pai. Ele conserta carro e moto e às 

vezes trabalha de limpar o chão. (RL) 

Pra mim, trabalho é aquilo que a pessoa faz 

pra ela poder se sustentar na vida e ter a 

própria dignificação dela mesma. Hoje a 

sociedade diz que quem não trabalha é 

vagabundo e tal... Então, a pessoa trabalha 

pra ela se sentir digna. (G) 

Minha mãe. Ela é vendedora de sanduiche. 

Ela tem uma lojinha. (VS) 

Empresários, juízes... Eles ajudam outras 

pessoas da sociedade e no final do mês 

ganham por isso. (ME) 

A pessoa que trabalha faz as coisas, tipo 

constrói casas, e sobrevive disso. (LF) 

Eu não sei definir muito bem o que é 

trabalho, só que, pra mim, é como se fosse 

uma profissão pra você ganhar mais, cada 
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vez mais. Serve pra você conseguir se 

desenvolver nesse mundo moderno. (F) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A fala de uma das crianças transparece bem essa correlação entre trabalho, profissão 

e sobrevivência, quando explicita que seu pai não trabalha, mesmo exercendo uma profissão, 

pois não contribui com as despesas da casa: 

 

Minha mãe trabalha. Ela é diarista. Meu pai não trabalha. Tipo, ele trabalha, mas 

também não ajuda em nada. Eu não sei com o que ele trabalha... Eu não tenho contato. 

(MC) 

 

Mais uma vez, percebe-se um discurso bastante limitante: o trabalho apenas como 

atividade que gera fonte de renda para sobreviver. Não foram observados ensaios, por essas 

crianças, de pensar possibilidades do trabalho, objetivos diferentes, diversidade de contextos de 

atuação, realização pessoal e função social, bem como apresentar projetos de vida mais ou 

menos delimitados. O grupo da escola privada (MIRANDA, 2016), por outro lado, apresentou 

variedade maior de discursos, apesar de ter sido observado, na época do estudo, que eram falas 

ainda sem muita criticidade sobre o contexto contemporâneo. As falas tendiam mais a uma 

percepção idealizada do que seria trabalho: atividade que seria conquistada através do estudo e 

da inserção universitária e que traria dinheiro para satisfazer necessidades para além da 

sobrevivência e obter independência, realizar-se pessoal e socialmente e ser feliz. 

Quando perguntados quem, de seu cotidiano, não trabalhava, responderam a partir 

da justificativa do desemprego e da impossibilidade de ter uma fonte de sobrevivência, assim 

como apontaram também as pessoas que só estudavam. Por sua vez, os alunos da pesquisa de 

Miranda (2016) utilizaram-se de outras justificativas, como aposentadoria, atividade sem fim 

lucrativo e só pela vontade e, até mesmo, atividade sem reconhecimento/valorização social: 

 

Tabela 3 – Quem eu considero que não trabalha? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

É uma pessoa que não faz nada. Não sai pra 

trabalhar, não tem fonte de sobrevivência. 

Tipo meu irmão. Ele não trabalha e não 

estuda e passa o dia em casa. (RL) 

Meus avós, porque já estão aposentados. (T) 

 

Desempregado. Se ele tiver procurando, a 

família apoia. Se não tiver, a família tem 

que obrigar ele a ir. (KC) 

Tem uns empregos que eu não diria que é 

um trabalho mesmo. Por exemplo, esses 

cantores de funk. Assim, não considero um 

trabalho aqueles tipos de funk, que falam 

sobre imoralidade, não é todo tipo de funk. 

Porque música assim não é pra ser cantada. 
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Música é cultura e aquilo que eles cantam 

não é cultura. (G) 

Meu irmão. Ele ainda estuda. (MG) 

Assim, trabalha quem diante da sociedade 

trabalha e recebe algo em troca. Então, 

quem não trabalha é aquela pessoa que faz 

aquilo dali só porque ela quer. (MC) 

Meu tio, porque não conseguiu emprego. 

(JG) 

Lixeiro... Acho que só lixeiro mesmo... Eles 

coletam lixo mas não ganham nada com 

isso. Eles limpam e as pessoas continuam 

poluindo a cidade.... (I) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Uma fala que se destacou foi a de PJ, que a partir do exemplo de um parente, 

justifica que a pessoa que não trabalha é aquela que vive às custas de familiares. Pode-se 

associar essa fala à questão da possibilidade de independência que o trabalho permite, mas 

também se pensa sobre a ideia de sobrevivência, visto que se os pais falecessem, ele não teria 

como arcar com as responsabilidades das necessidades básicas: 

 

É tipo quem não quer nada com a vida e quer viver nas costas do pai e da mãe... Mas 

pai e mãe não dura a vida toda. Meu tio só mora com as minhas tias e só fica se 

apoiando e pegando as coisas dela vendendo pra pegar droga. (PJ) 

 

Apesar dessa categoria estar mais voltada às concepções e às ideias que as crianças 

têm sobre o fenômeno do trabalho, incluindo em seus discursos, preferencialmente, o outro, 

como familiares, sabe-se que essas narrativas não excluem as particularidades de opiniões de 

cada uma. Sendo assim, considera-se pertinente abordar os conteúdos que se referem aos 

aspectos mais pessoais do trabalho, demonstrando aquilo que condiz ao próprio sujeito, sem 

excluir a sua relação com o meio. O próximo tópico tratará dos sentimentos que permeiam o 

fenômeno do trabalho, apresentando também expectativas de futuro dos participantes. 

 

5.2 Sentimentos associados ao trabalho 

 

Dentre os dados construídos que se ressaltaram durante as entrevistas, os aspectos 

considerados positivos ou negativos do trabalho mostraram-se relevantes para a investigação 

sobre os sentidos atribuídos ao trabalho. Posto isso, esse tópico busca apresentar as principais 

informações obtidas na pesquisa, especialmente no que condiz aos aspectos mais pessoais das 

crianças, como expectativas quanto ao futuro e valores concernentes à atividade laboral. 

Contudo, salienta-se que esses sentimentos associados ao trabalho estão em constante 
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relacionamento com as ideias e os valores disseminados socialmente, visto que, como já 

exposto neste estudo, homem e meio não estão dissociados, mas em constante relação dialética. 

Inicialmente, foram solicitados aos alunos que representassem, em forma de 

desenho, o trabalho que cada um gostaria de ter. As principais profissões desenhadas foram: 

médico, advogado, jogador de futebol, enfermeira, bombeiro, professor, empregada doméstica, 

babá, game designer e youtuber. Os exemplos das atividades laborais consideradas positivas 

não necessariamente são todas oriundas da formação universitária, que era a preferência dos 

alunos da escola privada (MIRANDA, 2016). Apesar de algumas profissões citadas entre os 

dois grupos se repetirem, notou-se que as expectativas em torno delas tinham objetivos e 

funções bastante distintas: enquanto o grupo da escola pública circunda seu discurso sobre as 

profissões almejadas e sobre as expectativas de futuro na função de sobrevivência que essas 

atividades podem oferecer e em atividades que eles já fazem no dia a dia e se identificam, o 

grupo da escola privada consegue ensaiar um discurso um pouco mais elaborado, associando 

características de identificação, de função social, de objetivos em seus projetos de vida, etc.: 

 

Tabela 4 – Que trabalho eu queria ter? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

Meu sonho é ser pediatra ou babá, porque eu 

gosto muito de cuidar de criança. Eu cuido 

dos meus primos pequenos quando as mães 

deles saem. (GS) 

Queria me formar em direito para ser 

advogada, mas desde que eu tenha grande 

sucesso. (T) 

 

Eu considero o emprego de doméstica muito 

bonito e seria. Eu ajudo minha mãe em casa. 

(ES) 

Queria ser juíza, porque sempre admirei essa 

profissão e eu gosto muito de ajudar as 

pessoas e eu acho que isso é um bom 

caminho pra mim. (ME) 

 

Eu quero ser professora, porque sou 

paciente. (TS) 

Eu queria ser jogador de futebol. Futebol é a 

minha vida. A gente se diverte, cuida do 

corpo, tem diversão e não só trabalho. (G) 

 

Eu queria ter um canal no Youtube, pra ficar 

comentando os jogos, ficar zoando as 

partidas... Ou queria ser cirurgião, porque 

minha madrinha é médica e eu me inspiro 

nela. (KS) 

Eu queria ser psicóloga, porque já ouvi falar 

que psicóloga consegue ouvir muito bem as 

pessoas e ajudar elas. E eu gosto de 

psicólogos, eles tentam entender a situação. 

E pensei em ser jogadora de vôlei porque eu 

gosto muito de esportes e eu acho que seria 

legal trabalhar com isso. São trabalhos 

legais, que ajudam as pessoas, fazem bem 

pro corpo. (MC) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quando perguntados se eles se importavam mais com o dinheiro que poderiam 

receber exercendo a profissão ou com fazer o que gosta, a maioria dos participantes respondeu 

a segunda opção. À princípio, soa como uma contradição, visto que eles falam da importância 

do dinheiro como base da sobrevivência (ex: conseguir alimento e moradia). Contudo, ao longo 

da intervenção, percebeu-se que este grupo se volta para a questão da remuneração sem ambição 

– diferentemente do grupo de alunos de Miranda (2016). Ou seja, falam de dinheiro resumindo-

se ao que se precisa para sobreviver, sem elucidar maiores remunerações para conquistar sonhos 

e projetos de vida. Com este grupo, então, percebe-se que o foco é fazer o que gosta e ganhar 

para sobreviver. Não muito mais que isso. O que foi percebido também é que essas atividades, 

na maioria das vezes, estavam associadas ao que elas já costumavam fazer no dia a dia, como 

cuidar das crianças mais novas e ensinar suas tarefas da escola, arrumar a casa, etc. Isso ressalta 

que a apropriação da noção de consumo está diretamente voltada a condição de classe de cada 

um desses grupos. 

Por sua vez, o grupo de alunos da escola privada (MIRANDA, 2016), apresentou 

uma perspectiva do trabalho valorizado não só como uma forma de obter o sustento, mas de 

obter melhores condições de vida. Aqui, então, percebe-se o caráter mais ambicioso em relação 

ao dinheiro. Ou seja, elas já flexibilizam mais a ideia de fazer o que gosta ou não e dinheiro. 

Estas, por sua vez, foram ligadas ao consumo. Seria o trabalho, então, a atividade legitimadora 

do papel do sujeito consumidor, cada vez mais valorizado socialmente, como apontou 

Natividade (2007). 

Referente ao sentimento de utilidade social – sentimento que faz o sujeito se sentir 

útil, participativo e atuante na sociedade – não foi percebido de modo tão direto. Ou seja, as 

crianças não apresentaram falas que sinalizavam diretamente uma atividade em prol da 

coletividade. Quando se referiam a atividades que promovem cuidado, como médico e 

enfermeira, associavam, como dito anteriormente, ao que já exercem no seu cotidiano e se 

identificam. 

Os aspectos considerados positivos do trabalho, voltaram-se, principalmente, para 

atividades profissionais que possibilitariam sobreviver, isto é, garantir alimentação, moradia e 

saúde, segundo o grupo entrevistado, e realizar aquilo que gosta – como visto, normalmente 

atividades do dia a dia. E essas profissões, não necessariamente, são todas vinculadas à 

formação acadêmica. Além disso, não foi percebido um projeto de estudo por esses alunos para 

alcançar essas profissões que necessitam de inserção universitária, por exemplo. 

Apesar de terem sido observados, durante a intervenção, os discursos que se 

voltavam para os aspectos positivos do trabalho, também revelaram declarações relacionadas 
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aos sentimentos negativos que a atividade laboral poderia provocar no homem. Nesse sentido, 

as crianças foram indagadas sobre quais trabalhos não gostariam de ter, a fim de avaliar os 

aspectos que, desde já, consideram ruins ou desagradáveis, por exemplo, para exercerem uma 

atividade laboral. 

As formas de trabalho não almejadas por esse grupo de alunos eram, em sua 

maioria, atividades que não precisavam de inserção universitária. Contudo, em nenhuma 

explicação houve menção a esse fato diretamente como um aspecto negativo. O que foi 

percebido é que os fatores considerados negativos por esses alunos estavam relacionados às 

más condições de trabalho e à insegurança: 

 

Tabela 5 – Que trabalho que eu não queria ter? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

Fazendeiro. Vou bem ficar garimpando, 

passar um tempão no sol, tacar machado nas 

plantas e ficar fazendo buraco... Viver lá é 

uma coisa, trabalhar é outra... (JB) 

Eu não gostaria de ser policial, porque eu 

sempre vejo na televisão que às vezes eles 

matam pessoas, eles morrem também... Eu 

não gosto disso. É inseguro e perigoso. 

(ME) 

Pedreiro, porque acho perigoso um tijolo 

cair na cabeça. (VS) 

Eu não gostaria de ser professor. Tia, precisa 

de muita paciência e eu não tenho. É 

cansativo e eu não tenho paciência. (F) 

Não quero ser modelo, porque não pode 

comer batatinha, fritura, essas coisas 

gostosas... (ES) 

Não queria ser lixeiro, porque eu acho que é 

muito cansativo, tem cheiro ruim ainda... 

Um bom trabalho tem um bom ambiente. 

(GA) 

Gari, porque não é um trabalho valorizado 

pelas pessoas. As pessoas não respeitam o 

trabalho do gari e sujam a rua. (TS) 

Empregada eu não queria ser, porque eu 

acho muito trabalhoso. Eu tenho uma 

funcionária lá em casa e ela disse que dá 

muito trabalho pra fazer as coisas, 

principalmente quando a casa é grande. Às 

vezes também dá problema de saúde, como 

gripe, dores na coluna... (I) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Esses aspectos negativos também foram observados no grupo da escola privada 

(MIRANDA, 2016), mas que ressaltou durante as entrevistas, de modo mais direto, a 

preferência pelo trabalho intelectual e bem remunerado ao trabalho braçal. As crianças da escola 

pública não se voltaram para essa distinção e relacionavam sempre, em seu discurso, afinidades, 

experiências do dia a dia e condições laborais, especialmente voltadas à segurança física. 

Outro ponto observado foi o fato de cinco dos doze alunos apontarem a profissão 

de gari como não almejada. Todos justificaram a partir das más condições de trabalho e da 

desvalorização por parte das pessoas. Essas explicações comungaram com as apresentadas 
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pelos alunos da escola privada (MIRANDA, 2016), que também apontaram essa profissão como 

algo não almejado pelos mesmos motivos. 

Percebe-se que há semelhança entre os grupos, independente da origem social, em 

conceber uma hierarquia (valor social) das atividades desenvolvidas. Os trabalhos menos 

valorados são praticamente os mesmos, mas entre os alunos da escola pública existe uma 

aproximação maior com a realidade de tais ocupações, diferentemente dos alunos da escola 

privada, que o fazem de uma perspectiva mais distante. 

Ainda sobre os discursos explicativos dos desenhos, foi perguntado, em grupo, se 

os alunos achavam que existiriam profissões melhores que outras. A resposta unânime foi que 

sim. Eles justificaram pontuando alguns fatores que possibilitariam essas diferenças, como 

salário, condições do espaço de trabalho e segurança. Porém, declararam que não consideram 

essas profissões ruins e que, até mesmo, poderiam ser, caso não conquistassem as profissões 

que desejam. LC, por exemplo, compartilha que sua mãe é babá e que seria se não conseguisse 

ser médica ou enfermeira: 

 

Eu teria vontade de ser babá e seria feliz... Eu gosto! Queria ser médica ou enfermeira, 

mas se não der tudo bem. (LC) 

 

TS também declara que se não alcançasse o que deseja, realizaria a profissão da 

mãe: 

Se eu não conseguisse o trabalho que eu quero que é ser professora, eu faria o que a 

minha mãe faz (vender sanduiche na rua). (TS) 

 

Apenas um dos doze alunos declarou não querer exercer, de forma alguma, as 

profissões dos seus pais (vendedor de comida de rua e empregada doméstica): 

 

De jeito nenhum, porque eu queria ter melhores condições de vida. Se eu tivesse que 

ser, não seria feliz. (JB) 

 

O discurso do coletivo transparece os ideais contemporâneos da precarização 

laboral, no sentido de que já há a consciência de que algumas atividades são mais precarizadas 

que outras, por parte desses alunos. Isso também foi observado no grupo da escola privada 

(MIRANDA, 2016), que acrescentou, nas justificativas, o fato de não alcançar as profissões 

que desejam estaria vinculado ao esforço insuficiente e ao não merecimento. 

Esse discurso, disseminado na atualidade, é associado à ideia de que é possível o 

homem sempre alcançar mais e melhores condições de trabalho e, por conseguinte, melhores 
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condições de vida. Tem-se a exigência e a pressão social por ser sempre mais e o melhor, em 

um desenvolvimento e crescimento contínuos e sem limites. Esse alcance, contudo, viria como 

uma espécie de merecimento, no sentido de que aquele que conquista, é aquele que consegue 

se sobressair em uma dinâmica fluída, competitiva, transitória, efêmera e descontínua, 

conforme pontuações de Antunes (2008). Tem-se, então, a possibilidade dessa lógica capitalista 

empreendedora legitimar as pressuposições de que aqueles que vivem sob contextos precários 

de trabalho, assim o estão por questão de falta de esforço e de interesse, por exemplo. Esse 

raciocínio meritocrático, contudo, não foi observado nesse estudo. As crianças apresentaram, 

por sua vez, discursos muito mais conformistas sobre a vida. 

Com base no exposto sobre os sentimentos associados ao trabalho, dá-se margem 

para investigar as influências do meio na atribuição de sentidos sobre o trabalho, posto que, 

pelo que foi possível observar durante a pesquisa, já em tenra idade, as crianças começam 

também a se observar, no sentido de pensar sobre o que gostam ou não de fazer na atualidade 

e, por conseguinte, sobre o que gostariam ou não de realizar em uma atividade laboral futura. 

Posto isso, vê-se o quanto é importante que as profissões sejam apresentadas e conhecidas desde 

a infância, antes de serem escolhidas, a fim de facilitar essa comparação com as expectativas e 

as características pessoais. O próximo tópico, então, abordará os possíveis fatores de influências 

do meio, investigando pessoas, situações e locais, especialmente a instituição escolar, que 

proporcionam reflexões e discussões sobre o fenômeno do trabalho, bem como as formas atuais 

de inserção laboral dessas crianças.  

 

5.3 Locais de aprendizagem sobre trabalho 

 

As categorias anteriores apresentaram-se como mote para que esta se configurasse, 

haja vista que os alunos, ao apresentarem suas concepções gerais sobre o fenômeno do trabalho, 

bem como os seus sentimentos positivos e negativos associados ao mesmo, deram margem para 

investigar os possíveis fatores de influências para os sentidos do trabalho. Como um dos 

objetivos desse estudo é compreender, de modo especial, o papel da instituição escolar na sobre 

os sentidos do trabalho, algumas perguntas da entrevista buscaram, diretamente, investigar esse 

fator de influência.  Portanto, esse tópico busca apresentar as principais considerações 

referentes às repercussões do meio na atribuição de sentidos das crianças, exemplificadas pelas 

influências de familiares e da escola. 

Ao serem indagados sobre onde aprendem sobre trabalho, alguns dos alunos 

apontaram apenas a escola, citando, na maioria das vezes, a professora de português como quem 
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mais aborda essa temática. Contudo, uma das doze crianças citou também o funcionário da 

biblioteca: 

A gente conversa que devemos ser pessoas certas e ajudar nossos pais e ser uma 

pessoa educada que respeita o próximo. A gente conversa mais na aula de religião e 

de português. (MS) 

 

Na escola. Eu pergunto pro professor, pra que serve as coisas, que emprego posso 

escolher... (JG) 

 

Na aula de português. Ela pergunta o que a gente quer ser quando crescer. (GR) 

 

Na aula de português a tia conversa. (LF) 

 

Na escola com o tio da biblioteca... Ele fala muito que é importante estudar. (MG) 

 

Alguns outros alunos citaram também a família como contexto de aprendizagem 

sobre o trabalho, assim como foi percebido com os alunos da escola privada (MIRANDA, 

2016): 

 

Tabela 6 – Onde eu aprendo sobre trabalho? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

Em casa e às vezes no colégio. Eles falam 

várias coisas... Que trabalho é uma coisa 

importante e que pra conseguir um bom 

trabalho eu preciso estudar. Na escola com 

os professores e eles falam a mesma coisa 

que a minha mãe, que eu preciso ser alguém 

na vida e arrumar um trabalho decente. (RL) 

Eu aprendo na minha casa, na escola, com 

minha prima, que tá muito indecisa com o 

que ela quer ser, porque ano que vem ela 

termina o Ensino Médio. Aprendo com 

meus pais e acho que todos que vivem ao 

meu redor me ajudam a pensar sobre o 

trabalho. Eles conversam sobre o que eles 

querem que eu seja, sobre os trabalhos que 

dão mais dinheiro e sobre os trabalhos que 

eu posso escolher para eu ser feliz. (T) 

Aqui na escola e na minha casa. Quem me 

ensina em casa é minha mãe, que fala que eu 

tenho que estudar pra ter um emprego bom e 

decente, não trabalhar muito, ter folga... 

Aqui na escola a gente aprende português 

pra não falar gírias quando for atrás de 

emprego. (VS) 

Aprendo na escola, em casa... Meus pais e 

meus professores me ensinam. Quando eu 

tenho dúvidas, eles tiram sobre o que eu 

tenho dúvida das profissões. Perguntam 

também o que a gente quer ser quando a 

gente for maior, essas coisas... (MC) 

Na escola e em casa. Meus pais falam que se 

eu conseguir ser alguém, vão ter muito 

orgulho de mim. (GR) 

Na escola com meus professores. Eles 

conversam sobre o que os alunos querem ser 

quando crescer e o que precisam 

desenvolver cada vez mais pra conseguir 

emprego. (F) 

Com minha mãe e na escola, porque a gente 

conversa que é melhor eu trabalhar do que 

roubar. Ela fala que é pra eu estudar muito 

pra conseguir um trabalho. (MC) 

A gente conversa com as professoras meio o 

que a gente quer ser quando crescer, sobre o 

que é trabalho... Mas a minha família 

também me ajuda. Meus pais me ajudam a 

pensar no que eu quero ser e se eu posso ser 

isso, né? (ME) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Apesar dos discursos se assimilarem quanto aos contextos de aprendizagem sobre 

trabalho, o tom entre esses grupos diferencia-se: enquanto os alunos da escola pública abordam 

o aprender para “ser alguém na vida” e para “conquistar um trabalho decente”, os alunos da 

instituição privada (MIRANDA, 2016) abordam essa aprendizagem sob o viés da escolha 

profissional, das melhores condições de vida e das atividades laborais melhores remuneradas.  

Como visto anteriormente, os discursos dos alunos da escola pública apresentam-

se de forma muito mais conformista, se comparado ao grupo da escola privada, até mesmo 

quando falam sobre o futuro e sobre suas expectativas. Denota-se também que a aprendizagem 

sobre trabalho aparece de modo mais informal – assim como com os da escola particular -, 

durante as conversas com familiares e professores, e que não há um projeto delimitado na escola 

para abordar tal temática. Além disso, as falas dessas pessoas apresentam-se na forma de 

orientação e de aconselhamento, para que o trabalho seja um meio de se afastar do crime, das 

drogas e da violência. Isso é denotado, por exemplo, quando alguns alunos apontam: 

 

Meu pai, minha mãe e meus professores. Eles falam que não é pra mim roubar. Que é 

melhor eu ter um trabalho justo do que injusto. (PJ) 

 

Aprendo que não posso fazer coisas erradas, como matar e roubar e usar drogas. (EL) 

 

O trabalho, então, não foi associado, por esse grupo, a um caminho que se constrói 

pelos estudos teóricos das matérias escolares e nem à capacitação para o mercado de trabalho, 

por exemplo, mas apenas a uma forma de sobreviverem e garantirem alimentação e moradia, 

bem como se afastarem do crime e das drogas e conquistarem um trabalho, segundo eles, 

“decente” e tornarem-se “alguém na vida”. Quando falam de “conquistar um trabalho”, por 

exemplo, apresentam essa ideia de modo vago e sem um projeto pré-estabelecido. 

Outro ponto observado foi que um dos alunos destacou a aprendizagem sobre 

trabalho na escola sob um viés moral e religioso: 

 

A escola ajuda muito, porque fica falando e apoiando a gente pra não seguir o caminho 

errado e sim o certo. E eu estudo pra ter uma vida em paz com Deus e honestamente. 

(PJ) 

 

Essa fala permitiu remeter-se aos momentos de visita na instituição, onde foi 

observado que, todos os dias, no início das aulas, há o momento nomeado “acolhida”, onde os 

professores e/ou coordenadores leem trechos da bíblia, rezam e conversam sobre os valores 

cristãos. Segundo a coordenadora da escola, o objetivo desses momentos é trabalhar uma 
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perspectiva mais humanizada de vida, visto que a escola se encontra em um contexto marcado 

pela violência, pelo crime e pelas drogas. A coordenadora também declara considerar um 

trabalho bastante difícil de ser feito, pois, segundo ela, a maioria dos alunos acaba enxergando 

como modelo para seus projetos de vida o chefe da facção ou como objetivo o tráfico de drogas.  

Essas informações também permitiram refletir sobre o próprio modelo de seleção 

dos alunos participantes para esse estudo, que foi modificado pela equipe pedagógica da 

instituição. A princípio, todos os alunos tinham potencial para serem selecionados via sorteio29, 

a partir da autorização dos pais/responsáveis e do seu interesse pessoal. Contudo, a equipe 

pedagógica optou por selecionar os alunos da sala considerada30, por eles, a melhor da escola. 

Mesmo os profissionais da escola declarando o quão difícil é, para eles, combater 

o discurso dos alunos que enxergam, na figura do chefe do tráfico da sua comunidade, um meio 

de vida considerável em seus projetos futuros, essa informação não foi obtida durante as 

entrevistas e encontros grupais desse estudo, mas apenas durante as conversas com a equipe 

pedagógica. O que ratifica esse filtro, por parte da equipe pedagógica, para que esse discurso 

não fosse exposto na pesquisa. Talvez para mostrar o próprio trabalho da escola para ser mote 

de outros tipos de projetos de vida dos seus alunos. 

As falas dos alunos corroboram com a perspectiva desse estudo, que parte dos 

pressupostos de Natividade (2007), Natividade e Coutinho (2012), Pasqualini, Garbulho e 

Schut (2004), Queirós, Freire-Ribeiro e Ribeiro (2009) e Santos (2005), que declaram que o 

mundo do trabalho está presente na vida cotidiana de crianças e que os processos de apropriação 

e de (re)significação da realidade social se iniciam já na primeira infância, mediados pelas 

relações sociais que a criança estabelece com os adultos e com as demais crianças nos diversos 

contextos em que está inserida, como na escola, na família e na comunidade. É possível 

observar, a partir disso, que as crianças não precisariam, obrigatoriamente, ter experiências de 

emprego, como estágio, atividades domésticas ou auxílios dos pais, para aprenderem sobre 

trabalho, como pontua Coelho (2008). 

Observou-se, além disso, que, já nessa idade, esse tipo de conversa é comum entre 

adultos e crianças, visto que a família e a escola já começam a tratar do assunto de maneira 

direta. Quando se percebe que as crianças já conseguem entender e dialogar sobre trabalho, 

                                                           
29 O objetivo do projeto desse estudo era realizar um levantamento dos alunos interessados em participar da 

pesquisa (a partir da assinatura do Termo de Assentimento) e que foram autorizados por seus pais/responsáveis (a 

partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE). Em seguida, seriam sorteados e o número de 

participantes findaria quando houvesse saturação dos dados. 
30 Os alunos que tinham Termo de Assentimento e TCLE assinados foram participando até a saturação de dados, 

que findou em doze. 
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esses fatores de influências começam a agir diretamente e a se preocupar com as pretensões 

futuras dos filhos e alunos. Por exemplo, os alunos desse estudo exemplificaram aprender sobre 

o universo laboral a partir de conversas cotidianas com os adultos, especialmente quando ouvem 

orientações para estudarem, conquistarem um trabalho “decente” e não se envolverem com 

drogas e/ou crime. Como foi denotado, esse grupo diferenciou-se do grupo da escola particular 

(MIRANDA, 2016), posto que estes já apontaram essa aprendizagem com base nas perguntas 

que os adultos faziam sobre as suas expectativas futuras, nas discussões sobre as profissões 

melhores remuneradas e sobre o que devem fazer, desde já, para alcançarem essas profissões, 

assim como na escuta das histórias desses adultos sobre o caminho que estes percorreram para 

alcançarem a sua atividade laboral.  

Os desejos e os valores familiares projetados nessas crianças não se apresentaram 

como uma tentativa direta de busca de ascensão social, como no grupo do estudo de Miranda 

(2016), mas como uma maneira de manutenção da vida – no sentido de alimentação e de 

moradia – e/ou de afastamento de um caminho atravessado pela violência, pelo crime e pelas 

drogas31. O desejo pela ascensão social, em alguns momentos, até aparece, mas de modo muito 

sutil. Mesmo que comentem que gostariam de melhorar suas condições de vida e não viver e/ou 

executar profissões dos seus pais, não veem como um problema que os impossibilitaria de 

serem felizes, por exemplo, caso precisassem seguir as profissões dos pais. Além disso, quando 

comentam sobre seus projetos de vida, não discursam de maneira mais elaborada sobre o que 

poderiam fazer, desde já, para alcançar esses objetivos. 

Quando perguntados por quais motivos estudavam e o que aprendiam, então, na 

escola, responderam: 

 

To aprendendo a ser uma pessoa direita, gentil e responsável pras coisas. (MS) 

 

[...] quando eu tiver mais velho vou lembrar do que aprendi na infância e que me 

ajudaram a seguir o caminho certo. (PJ) 

 

Vai ajudar muito, pois quando eu vencer na vida, vou lembrar de antigamente e como 

era bom a época de escola e quanto me ajudou. (KC) 

 

Pra ser alguém na vida. Pediatra ou professora de português. Aprendo o que é bom 

pra crescer. (GR) 

 

                                                           
31 Percebe-se que há um discurso moral que não vincula a atividade das facções e do tráfico como um trabalho, 

diferente do que é apresentado no estudo de Oliveira e Aquino (2009). 
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Novamente, percebe-se a ideia, por parte dos alunos, da escola como esse território 

que contribui para os afastarem do considerado “mau caminho” e os levarem para o “bom 

caminho” / “caminho certo”, tornando-os “pessoas decentes”. Mesmo quando apontam a escola 

como campo que os auxilia a conquistarem a profissão almejada ou o “bom trabalho”, não se 

percebe associações tão diretas em relação à maior e melhor remuneração e ao status e ao 

reconhecimento social, como foi denotado nos alunos da escola privada: 

 

Tabela 7 – Por quê estudo? O que aprendo na escola? 

Alunos Escola Pública Alunos Escola Privada 

Pra aprender mais sobre as coisas e pra 

conseguir um bom emprego. Um bom 

emprego é com salário bom, condições de 

emprego bom... Salário não atrasar, ter folga 

umas 2 vezes na semana. Eu não queria ser 

fazendeiro e nem aquele povo que garimpa 

no campo. (JG) 

 

Eu estudo pra tirar notas boas e, pra quando 

eu tiver no futuro, eu ter uma base boa de 

estudo e conseguir um trabalho bom. 

Aprendo como básico as matérias, mas 

aprendo também alguns valores [...] se eu 

estudar bem hoje, lá no futuro eu vou poder 

ter uma base boa pra ingressar numa 

faculdade boa e ai que eu passe pra um 

trabalho bom. (G) 

Eu estudo pra eu ter um futuro melhor e ter 

condições. Eu quero dar orgulho pra minha 

mãe e ajeitar a casa da minha mãe. Eu quero 

ser médica ou arquiteta, porque médicos 

ajudam as pessoas e arquiteta constroem 

casas. (RL) 

 

Eu estudo pra eu poder ter um bom emprego 

no futuro, a ser independente e a saber mais 

sobre outras coisas pra trabalhar quando 

crescer. Os meus estudos vão me ajudar pra 

conseguir um bom emprego. E a escola me 

ajuda sim, porque a escola... Ela... Quando a 

gente é menor, ela ajuda muito e quando 

você cresce, você desenvolve todos esses 

seus... tudo isso que você aprendeu na 

infância, pra ser uma pessoa melhor 

também. (F) 

Pra ser uma pessoa melhor e fazer o que eu 

quero. Quero ser professora de história. 

Aprendo que não posso fazer coisas erradas, 

como matar e roubar e usar drogas. (EL) 

 

Eu estudo pra no futuro ser uma pessoa do 

bem, cidadão e ter um emprego pra 

conseguir se sustentar.  Aprendo na escola 

coisas que no futuro vão servir pra minha 

vida, tipo matéria, pra no futuro eu saber de 

mais coisa, ter conhecimento sobre mais 

coisa e conseguir um emprego bom. (ME) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

Nas falas dos alunos, destaca-se o fato de a aprendizagem sobre trabalho no 

contexto escolar vir, especialmente, pela explanação de orientações por parte da equipe 

pedagógica. As crianças apontam, em alguns momentos, a importância de aprender os 

conteúdos da grade curricular para exercer futuras profissões, mas, como já apontado, de modo 

não muito elaborado, envolvendo, por exemplo, projetos e expectativas pessoais de futuro: 
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[...] todas as matérias se ligam. Se você quiser ser um pedreiro, você tem que aprender 

a calcular as medidas da ponte, mas também vai precisar de uma pedra e pra isso você 

tem que estudar ciências pra saber o nome dela. Pra pronunciar o nome correto, 

preciso de português... Pra localizar essa pedra, preciso da geografia e pra viajar pra 

fora preciso do inglês. (KC) 

 

Os alunos demonstraram que ouvir estes relatos pessoais é um fator importante para 

a sua formação e para a inserção laboral futura. Seria pelo discurso do outro que as crianças 

(re)significariam a sua própria experiência de inserção laboral. Vai-se, então, ao encontro do 

que Natividade (2007), Natividade e Coutinho (2012), Pasqualini, Garbulho e Schut (2004), 

Queirós, Freire-Ribeiro e Ribeiro (2009) e Santos (2005) denotaram sobre os modos possíveis 

do homem entrar em contato com o mundo do trabalho e (re)significá-lo, isto é, a partir das 

experiências sociais do cotidiano. 

Outro ponto observado, que comunga com o que foi apontado no estudo de Miranda 

(2016), é a falta de um projeto escolar bem estabelecido para trabalhar diretamente a temática 

do trabalho, das profissões e da inserção laboral, por exemplo. A aprendizagem sobre o 

fenômeno laboral acontece nessa instituição, assim como na escola privada, de modo indireto, 

a partir de relatos pessoais e/ou orientações dos professores e coordenadores. A diferença que 

se apresenta entre os dois grupos está na função do compartilhamento das experiências de vida 

e das orientações: nota-se que, na escola pública, há um viés de falar sobre a sua trajetória 

pessoal e de orientar os alunos para distanciá-los do âmbito do crime, das drogas e da violência 

que circunda a comunidade. Por sua vez, na escola particular, notou-se que a função estava mais 

relacionada à formação e ao preparo dos alunos para a inserção universitária e para a conquista 

do considerado bom trabalho e bom emprego para esse grupo. 

Percebe-se, então, que os discursos promovidos pelas escolas pública e privada se 

diferenciam pelo que o trabalho representa. Há, na escola pública, um acento significativo do 

valor moral da atividade laboral, pautado, principalmente, no contexto onde violência e riscos 

sociais são prevalentes. Na escola privada, por outro lado, o trabalho é ressaltado, 

especialmente, como um meio de melhorar de vida. 

Pelo que se pode observar, ao longo desse capítulo, a escola atua como um dos 

principais âmbitos formadores do homem e de influências no que diz respeito, especificamente 

a este estudo, sobre os sentidos do fenômeno do trabalho pelos alunos. 

As falas dos participantes demonstraram a importância não só da transmissão de 

conteúdos escolares para a (re)construção de sentidos sobre o trabalho, mas, especialmente, da 

troca de experiências com professores e colegas. E o contexto escolar, por não estar isolado das 
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outras instituições sociais, bem como por não ser neutro, como apontam Gentili (2002) e Sibilia 

(2012), revela, a partir dos discursos apresentados pelos alunos, a sua articulação com a família 

e com as experiências sociais de cada criança. 

À vista disso, é possível retornar ao que Smolka (2006) refletiu sobre as práticas 

escolares, reveladas nos discursos dos alunos. Ou seja, a autora analisa as possíveis 

configurações coletivas que a escola produz, mas também proporciona articular com a 

experiência de cada aluno, voltando-se para a singularidade do sujeito. As produções de novos 

significados são entendidas como uma inter-constituição entre aquilo que é compartilhado entre 

sujeitos e aquilo que condiz aos seus sentidos particulares. A escola não seria uma mera 

reprodutora da sociedade, mas também um espaço de construção e de criação, que também 

afetaria esse meio. Isso é possível observar nas falas das crianças que, apesar de terem pontos 

comuns, diferenciam-se a partir das experiências e das significações de cada uma. 

Sendo assim, vê-se a necessidade de investir em espaços de discussões que 

propiciem trocas de experiências, de questionamentos e de reflexões não só sobre o universo 

laboral, mas sobre tudo aquilo que implica no homem para a sua emancipação ou escravidão. 

Tal ideia vai ao encontro do que Colaço (2004) demonstrou sobre os processos interacionais 

infantis em sala de aula, concebidos como mediadores do conhecimento e da subjetividade, 

retratando as possibilidades de produção de significados que fundamentam os processos de 

subjetivação humana. 

Por fim, ressalta-se que as percepções elucidadas neste capítulo têm por base alguns 

depoimentos acerca dos sentidos sobre o trabalho pelos alunos, especialmente sobre o papel da 

instituição escolar nessa elaboração. Sendo assim, os comentários aqui tecidos revelam apenas 

algumas das diversas possibilidades vislumbradas a partir da análise de conteúdo realizada, bem 

como apontam para a escola como, de fato, uma instituição bastante significativa para a 

formação das crianças, de modo especial ao seu papel de trabalhadora no futuro. Acredita-se, 

pois, ser necessária uma intervenção ainda mais aprofundada, além de trabalhos futuros, a fim 

de confirmar as possíveis percepções denotadas nesse capítulo e de apontar para novos 

caminhos que ajudem a compreender as implicações da escola para a construção de sentidos 

sobre o trabalho por parte de seus alunos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do trabalho aqui apresentada buscou compreender quais eram os 

sentidos atribuídos ao fenômeno do trabalho por alunos de uma escola pública da cidade de 

Fortaleza – CE. Partindo desse objetivo e com o intuito de compreender as (des)aproximações 

dos discursos destes alunos com os apresentados no estudo de Miranda (2016) e como a escola 

influencia nesses sentidos, foi percorrido um caminho teórico que contribuiu para as 

investigações pertinentes. 

Em um primeiro momento, a partir de uma revisão bibliográfica, partiu-se do 

pressuposto de que apesar da conjectura contemporânea contrapor o trabalho aos ideais de 

consumo, relativizando a atividade laboral e contribuindo para o seu caráter contraditório, este 

fenômeno ainda assume um lugar central na organização social e é fator relevante para se 

entender a subjetividade humana, visto que ele é fonte de organização da vida em sociedade e 

pode ser entendido com base na construção dialética entre sujeito e sociedade, assumindo uma 

perspectiva psicossocial. 

Com base nesses pressupostos teóricos, partiu-se da concepção de que o fenômeno 

do trabalho pode ser significado das mais diversas formas, a partir das experiências sociais de 

cada um. Conforme exposto, tomou-se a investigação do processo de constituição do sujeito à 

luz da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, que parte da conjectura de que homem e 

meio se relacionam e se constituem dialeticamente, não havendo prevalência de um sobre o 

outro, mas uma constante complementaridade, como já apresentado nesse estudo.  

Foi possível corroborar com essa concepção de homem da Psicologia Histórico-

Cultural apresentada, denotando que o ser criança é constituído distintamente em cada período 

histórico, sociedade e família. As crianças são sujeitos empíricos e para compreendê-las é 

preciso considerar a variação do contexto histórico-cultural, posto que este é o principal fator 

de heterogeneidade. Sob esse prisma, as crianças são capazes de construir a realidade, assim 

como serem construídas por esta, revelando, nessas relações, a dinâmica do seu meio social, 

cultural e temporal. 

A partir disso, foi possível pensar as possibilidades da escola em sua atuação, visto 

que, pelo que foi possível observar, ela também desempenha o papel de (re)produtora das 

condições de produção contemporâneas a partir da sua dinâmica escolar. Contudo, também 

demonstra ser um espaço de construção singular de cada aluno, remetendo-se à experiência de 

cada sujeito. As produções de novos significados nesse campo são entendidas como uma inter-

constituição entre aquilo que é compartilhado entre sujeitos e aquilo que condiz aos seus 
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sentidos particulares. A escola, portanto, não seria uma mera reprodutora da sociedade, mas 

também um espaço de construção e de criação, que também afetaria esse meio. 

Fazendo referência, mais especificamente, ao conteúdo apresentado na categoria 

das concepções sobre o trabalho, evidenciou-se a concepção do trabalho como uma fonte de 

renda, a partir de uma relação de troca: o homem oferece a sua força de trabalho e recebe a 

remuneração. Esta relação foi percebida também com o grupo de alunos da escola privada em 

Miranda (2016), mas com nuances distintas, denotando as (des)aproximações entre os 

discursos, especialmente no que condiz à ideia do contexto e do valor atribuído à categoria 

trabalho: enquanto que para o grupo de Miranda (2016) o trabalho foi relacionado à 

possibilidade de melhorar de vida, neste estudo, o trabalho se apresenta, especialmente, com o 

caráter de sobrevivência e com um viés moral para se distanciar da violência, do crime e das 

drogas. Essa distinção se revela nos discursos explicativos dos alunos, quando os da escola 

privada entendem o trabalho como forma de obter sustento, independência financeira e 

melhores condições de vida, como trocar de casa, de carro ou viajar. Já neste estudo, a relação 

que os alunos fazem sobre o trabalho refere-se à possibilidade de comprar alimento, pagar as 

contas do mês, consertar a casa e distanciar-se do contexto de violência e de riscos sociais. 

O trabalho foi retratado, para o grupo de alunos de Miranda (2016), como fator de 

reconhecimento social e de dignificação humana, o que significa que as funções psicossociais 

do trabalho não se resumiram ao seu sentido instrumental, mas abordaram o sentimento de 

utilidade social, sendo este a sensação de contribuir ativamente para a sociedade. Esta 

correlação não foi percebida neste grupo de alunos. As falas ficaram bastante limitadas à relação 

entre trabalho, dinheiro e sobrevivência, sem ensaiar muitas possibilidades de satisfação e de 

realização pessoal, bem como de contribuição social. 

A partir das atividades destacadas como formas ou não de trabalho, observou-se 

que, para os alunos da escola privada (MIRANDA, 2016), estas estavam sempre associadas ao 

conceito de profissão e que o trabalho considerado válido socialmente para esse grupo seria 

aquele que se construiria através do estudo, o que significa que, por estarem na escola, as 

crianças já estariam se preparando para alcançar esse “bom trabalho” ou o “trabalho de 

verdade”. Por exemplo, as suas falas demonstraram que suas trajetórias já começariam a ser 

construídas com destino às universidades. Em contrapartida, neste estudo, as profissões 

apresentadas não foram, necessariamente, todas oriundas do trabalho intelectual e da inserção 

universitária, e tinham o objetivo principal de garantir a sobrevivência. Ou, quando as 

profissões exigiam formação universitária, as crianças não se vinculavam ao potencial 
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ideacional das profissões, mas à vinculação das atividades cotidianas dos grupos próximos 

(principalmente familiares), que mantinham relação com as profissões. 

Referente à categoria dos sentimentos associados ao trabalho, os alunos da escola 

privada consideraram importante escolher uma profissão que ajude as pessoas, mas também 

que faça bem para a saúde do corpo e que represente lazer. Esforço físico excessivo e cansaço 

foram considerados valores negativos do trabalho para este grupo (MIRANDA, 2016). Para os 

alunos deste estudo, a maioria apresentou ser mais importante escolher uma profissão que goste 

a uma remuneração alta, apesar de considerarem o dinheiro fator primordial para a 

sobrevivência. Como apresentado anteriormente, à princípio soa de modo contraditório, mas os 

encontros com os alunos demonstraram que tal justificativa de preferirem exercer algo que 

gostam a receberem uma remuneração alta está associada a não almejarem uma diversidade de 

projetos de vida. Os discursos dos alunos revelaram-se de modo mais basal e conformista em 

relação ao dinheiro: o importante seria receber uma remuneração que suprisse as necessidades 

de sobrevivência, como comprar alimento e pagar as contas. Por sua vez, os alunos da escola 

privada (MIRANDA, 2016) complexificaram mais os discursos e apresentaram projetos de vida 

mais elaborados, indo para além da sobrevivência e almejando conquistas de bem materiais e 

viagens, por exemplo. Além disso, percebeu-se que as atividades apresentadas pelos alunos da 

escola pública, na maioria das vezes, estavam associadas ao que elas já costumavam fazer no 

dia a dia, como cuidar das crianças mais novas e ensinar suas tarefas da escola e arrumar a casa, 

diferentemente do grupo de alunos da escola particular, que deu preferência às profissões que 

exigiam uma trajetória acadêmica. 

Um ponto de distinção observado nas falas dos dois grupos de alunos foi a noção 

de precarização laboral. Apesar não terem apresentado uma reflexão mais complexa, os alunos 

da escola privada (MIRANDA, 2016) demonstraram a noção de que algumas atividades são 

mais precarizadas que outras, bem como a ideia de que é possível alcançar sempre melhores 

condições de trabalho e melhores condições de vida. E essa conquista viria como uma espécie 

de merecimento, no sentido de que aquele que conquista, é aquele que se destaca em uma 

dinâmica competitiva. Todavia, neste estudo, a fala dos alunos não teve destaque neste campo 

de discussão. Mesmo quando citavam profissões que exigiam uma trajetória universitária, como 

médico e advogado, não apresentavam um projeto de estudo para alcança-las. 

Não houve, nesta pesquisa, uma desvalorização tão direta do trabalho manual e 

valorização do trabalho intelectual, como denotado para os alunos da escola privada. As formas 

de trabalho não almejadas pelos alunos da escola pública, foram, em sua maioria, atividades 

que não precisavam de inserção universitária, mas em nenhuma explicação houve menção a 
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esse fato diretamente como um aspecto negativo. O que foi percebido é que os fatores 

considerados negativos por esses alunos estavam relacionados às características de cada 

atividade que não condiziam com o que é valorizado por cada aluno pessoalmente. 

O que ficou evidente, apesar das distinções apresentadas, é que ambos os grupos, 

desde cedo, já começam a se observar, no sentido de pensar sobre o que gostam ou não de fazer 

na atualidade e sobre o que gostariam ou não de realizar em uma atividade laboral futura. Vê-

se o quanto é importante trazer discussões sobre o mundo do trabalho para a realidade infantil 

e que tanto as profissões como outras possibilidades laborais sejam apresentadas e conhecidas 

desde a infância, antes de serem escolhidas, a fim de facilitar essa comparação com as 

expectativas, as características pessoais e os projetos de inserção laboral. 

Por fim, ao analisar a terceira categoria, evidenciou-se que a família e a escola 

exercem influência significativa na aprendizagem sobre trabalho, assim como foi percebido 

com o grupo da escola privada (MIRANDA, 2016). Apesar dos discursos entre ambos os grupos 

terem se aproximado quanto aos contextos de aprendizagem sobre trabalho, o tom entre eles 

diferenciou-se: os alunos da escola pública abordaram o aprender  sobre trabalho para “ser 

alguém na vida” e para “conquistar um trabalho decente” e os alunos da instituição privada 

(MIRANDA, 2016) abordam essa aprendizagem sob o viés da escolha profissional, das 

melhores condições de vida e das atividades laborais melhores remuneradas. 

Evidenciou-se também neste estudo que esse tipo de conversa sobre trabalho é 

comum entre adultos e crianças, posto que a família e a escola já começam a tratar do assunto 

de modo direto. Quando se percebe que as crianças já conseguem entender e dialogar sobre o 

assunto, esses fatores de influências começam a agir diretamente. Denotou-se também que a 

aprendizagem sobre trabalho na escola, para o público deste nível de escolaridade, aparece de 

modo mais informal, durante as conversas com familiares e professores, e que não há um 

projeto escolar delimitado para abordar tal temática, como também foi percebido durante a 

investigação de Miranda (2016).  

O que foi percebido de diferença entre os grupos, novamente, está na nuance das 

falas dessas pessoas que orientam e aconselham filhos e alunos: enquanto as crianças da escola 

pública são orientadas e aconselhadas a trabalhar para se afastar do crime, das drogas e da 

violência, denotando o valor moral do trabalho para este público, as da instituição privada são 

para seguir a trajetória universitária e alcançar melhores condições de vida pela atividade 

laboral. 

Esse fator da educação e do trabalho como ferramentas de distanciamento do crime, 

das drogas e da violência também foi denotado na forma como a escola se utiliza do ensino 
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religioso. Apesar de laica, a equipe pedagógica da instituição optou por trazer à rotina escolar 

o ensino dos valores cristãos, como forma de humanizar os alunos, contextualizados em uma 

comunidade bastante marcada pelo crime e pela violência. Como apontado neste estudo, 

especialmente antes do início das aulas do turno.  

Ressalta-se que a escola também se apresenta como um espaço de construção de 

novos sentidos, visto que, apesar das aproximações nos discursos das crianças, cada uma 

expressa suas opiniões, suas expectativas, seus valores e seus sentimentos em relação ao 

contexto laboral de forma particular, devido às experiências sociais que são (re)significadas por 

cada uma. Isso significa que no dia a dia escolar, ao dialogarem e compartilharem experiências 

com os professores e com os outros colegas, por exemplo, as crianças constroem novos sentidos 

sobre o trabalho. Os discursos compartilhados na escola não só reverberam discursos e práticas 

produzidos fora desse âmbito, mas também produzem diversos outros sentidos, que são 

compartilhados para além do contexto escolar. 

É importante ressaltar também que o objetivo inicial proposto nos encontros grupais 

não se teve o êxito esperado: o de facilitar e de promover discussões, a partir das opiniões e das 

falas dos alunos. Percebeu-se, ao longo dos encontros, que o grupo apresentou dificuldade na 

emissão de habilidades de diálogo, mesmo com a facilitação da pesquisadora. Os alunos 

apresentavam-se de modo pontual e individual, e não discursavam sobre a fala dos colegas. 

Além disso, não foi observado, durante a pesquisa, uma discussão voltada para as outras 

alternativas possíveis de trabalho, como o técnico e o empreendedorismo, assim como em 

Miranda (2016). 

Ao longo da investigação, foi possível contemplar os objetivos iniciais desse 

estudo, mas também depreender a necessidade de dar continuidade a novas investigações, a fim 

de aprofundar não só os sentidos sobre o trabalho e as influências do meio, mas o seu processo 

de construção simbólica. Neste estudo, foi entrevistada uma parcela de alunos de uma escola 

pública da cidade de Fortaleza – CE, o que significa que há a necessidade de investigar as 

(des)aproximações dos resultados não só com outras escolas da rede pública de ensino, mas 

também da rede particular, abrangendo, assim, um número maior de crianças. 

Considera-se também que a continuidade de estudos permite elucidar estratégias de 

intervenção que possam contribuir para o processo de construção e atribuição de sentidos sobre 

o fenômeno do trabalho, assim como auxiliar as instituições sociais a traçarem planos de 

atuação que não sirvam só ao caráter caritativo, mas que atuem como dispositivos que 

asseguram o direito à educação, promovendo espaços de corresponsabilização, de cidadania e 

de participação social e política. 
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Por fim, não se pretende caracterizar os resultados aqui obtidos como verdades 

encerradas e universais, posto que, conforme posicionamento teórico desse estudo, o 

conhecimento é histórico, processual e mutável, permitindo, assim, novos horizontes de 

possibilidades.  
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APÊNDICE A – Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO POR ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE 

FORTALEZA: (DES)ARTICULAÇÕES COM O ENSINO PRIVADO 

 

Dados Sociodemográficos: 

Iniciais da criança: _______________________ Sexo: Masculino (    )   Feminino (    ) 

Idade: ___________ Ano letivo/turma: ___________ Data da entrevista: __________ 

Instituição de Ensino: ___________________________________________________ 

 

Apresentação: 

Meu nome é Amanda, sou mestranda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e estou escrevendo minha dissertação para conclusão da pós-graduação. Estou pesquisando 

sobre o que as crianças entendem sobre trabalho e como a escola ajuda vocês nisso. Então, 

vamos realizar algumas atividades para eu entender melhor a sua opinião. Não se preocupe, 

pois não há respostas certas ou erradas. Seus pais já assinaram o TCLE e agora você também 

vai assinar. Eu vou gravar nossa entrevista para poder escrever o que conversamos. Podemos 

começar? 

 

Desenho: 

Antes de começarmos a conversar, gostaria que você realizasse três desenhos e, em seguida, 

me explicasse o que você desenhou. 

1. O que entendo como trabalho (avaliar os conceitos da criança sobre o que é trabalho); 

2. O trabalho que eu gostaria de ter (avaliar os aspectos positivos considerados pela criança); 

3. O trabalho que eu não gostaria de ter (avaliar os aspectos negativos considerados pela 

criança). 

 

Perguntas Norteadoras: 

1. O que é trabalho? Para que serve? 

2. Quem trabalha? O que essa pessoa faz? 

3. Quem não trabalha? O que essa pessoa faz? 

4. Você acha que é importante conversar sobre trabalho? 

5. Onde você aprende sobre trabalho?  

6. Quem te ensina? 

7. O que vocês conversam? 

8. Você acha que a escola te ajuda a pensar sobre trabalho? 

9. Durante a aula, vocês conversam sobre trabalho? 

10. Em que momentos você acha que aprende sobre trabalho na escola? Em que aula(s)? 

11. Você estuda para que? 

12. O que você aprende na escola? 

13. Acha que os estudos poderão te ajudar quando você tiver mais velho? Como? 

14. Acha que a escola vai te ajudar a ser um trabalhador? Como? 
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APÊNDICE B – Transcrição da Entrevista Semiestruturada Individual 

 

Descrição: P.J., sexo masculino, 12 anos. 

 

1. ENTREVISTA 

 

O que é trabalho? Para que serve? 

 

“Pra mim é uma profissão pra ganhar dinheiro pra não ficar sem comida”. 

 

Quem trabalha? O que essa pessoa faz? 

 

“São aquelas que querem trabalhar. Essas pessoas que ajudam a família no financeiro”. 

 

Quem não trabalha? O que essa pessoa faz? 

 

“É tipo quem não quer nada com a vida e quer viver nas costas do pai e da mãe... Mas pai e 

mão não dura a vida toda. Meu tio só mora com as minhas tias e só fica se apoiando e pegando 

as coisas dela vendendo pra pegar droga”. 

 

Você acha que é importante conversar sobre trabalho? 

 

“Sim, porque a gente precisa do trabalho nas horas mais difíceis”. 

 

Onde você aprende sobre trabalho?  

 

“Na escola e na minha escola e também no trabalho do meu pai quando vou ajudar ele”. 

 

Quem te ensina? 

 

“Meu pai, minha mãe e meus professores”. 

 

O que vocês conversam? 

 

“Eles falam que não é pra mim roubar. Que é melhor eu ter um trabalho justo do que injusto”. 

 

Você acha que a escola te ajuda a pensar sobre trabalho? 

 

“A escola ajuda muito, porque fica falando e apoiando a gente pra não seguir o caminho errado 

e sim o certo”.  

 

Durante a aula, vocês conversam sobre trabalho? 

 

“Sim”. 

 

Em que momentos você acha que aprende sobre trabalho na escola? Em que aula(s)? 
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“Quando os professores perguntam o que a gente quer ser. Eu sempre digo que quero ser 

bombeiro. Na aula de português e de matemática é onde a gente mais aprende”. 

 

Você estuda para que? 

 

“Pra ter uma vida em paz com Deus e honestamente”. 

 

O que você aprende na escola? 

 

“Aprendendo coisas boas e que edificam. Coisas que no futuro vou seguir muito”. 

 

Acha que os estudos poderão te ajudar quando você tiver mais velho? Como? 

 

“Sim, porque quando eu tiver mais velho vou lembrar do que aprendi na infância e que me 

ajudaram a seguir o caminho certo”. 

 

Acha que a escola vai te ajudar a ser um trabalhador? Como? 

 

“Sim, porque me incentivam e me apoiam”. 
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APÊNDICE C – Desenho (O que é trabalho, o trabalho que eu gostaria de ter e o 

trabalho que eu não gostaria de ter) 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO POR ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE 

FORTALEZA: (DES)ARTICULAÇÕES COM O ENSINO PRIVADO 

 

(ENTREVISTA) 

 
Você está sendo convidado por Amanda Antunes Miranda, pesquisadora 

principal da pesquisa “sentidos atribuídos ao trabalho por alunos de uma escola pública da 

cidade de fortaleza: (des)articulações com o ensino privado”, para autorizar o(a) menor sob 

sua tutela como participante desse estudo. Você não deve autorizar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

A pesquisadora é mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Ceará (PPGP/UFC) e está desenvolvendo o projeto de pesquisa com 

o intuito de compreender como as crianças atribuem sentidos ao mundo do trabalho. 

Para atingir esse objetivo principal, é necessário entrevistarmos algumas crianças. 

O encontro acontecerá na própria escola, com duração de aproximadamente 20 minutos, sem 

prejuízos a quaisquer atividades escolares do aluno, e será gravado para poder ser transcrito 

posteriormente. Você terá a liberdade de se recusar a autorizar e pode, ainda, se recusar a 

continuar autorizando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você e para a 

criança. Sempre que quiser, você pode pedir informações sobre a pesquisa com a responsável 

pelo estudo. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum 

tipo de pagamento. Os riscos que haveria são mínimos, como a criança ter algum 

constrangimento ao responder alguma pergunta ou mesmo o risco de deixar de responder de 

forma sincera por não compreender algum termo. Apesar disso, você tem assegurado o direito 

a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Nomes ou materiais que 

indiquem a participação do(a) menor não serão liberados sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-

se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você. Dessa forma, solicito sua autorização para entrevistar o(a) menor 

sob sua tutela. Em caso afirmativo, preencha os dados abaixo.  

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Amanda Antunes Miranda.     

Instituição: Universidade Federal do Ceará. 

Endereço: Avenida da Universidade, nº 2762 – Benfica.     

Telefones para contato: (85) 997061093. 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
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Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

 

O abaixo assinado _______________________________________, RG: ________________, 

declara que é de livre e espontânea vontade que está autorizando o menor sob sua tutela 

_______________________________________, com ___ anos de idade, a participar como 

voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

 

Nome do(a) pai, mãe ou responsável:                  Data         Assinatura 

_________________________________  ____/____/_____  __________________ 

 

Nome do pesquisador:      

_________________________________  ____/____/_____  __________________ 

 

Nome da testemunha (se o voluntário não souber ler): 

_________________________________  ____/____/_____  __________________ 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE: 

_________________________________  ____/____/_____  __________________ 
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APÊNDICE E – Termo de Assentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 
SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO POR ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE 

FORTALEZA: (DES)ARTICULAÇÕES COM O ENSINO PRIVADO 

 

(ENTREVISTA) 

 

Você está sendo convidado(a) por Amanda Antunes Miranda, pesquisadora 

responsável, como participante da pesquisa intitulada “sentidos atribuídos ao trabalho por 

alunos de uma escola pública da cidade de fortaleza: (des)articulações com o ensino 

privado”. 

Pretendemos compreender o que vocês, crianças, entendem como trabalho. O 

motivo de estudar esse assunto é a ideia de que o trabalho é bastante importante na vida das 

pessoas e de que as crianças, desde cedo, já começam a constituir suas ideias sobre, a partir das 

experiências com familiares, colegas e escola, por exemplo. Ao estudarmos suas opiniões, 

expectativas futuras e desejos, estamos também compreendendo a sua realidade social. 

Para cumprir esse objetivo, precisamos entrevistar algumas crianças, e que sejam 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II de uma escola da rede pública de ensino da cidade 

de Fortaleza/CE. O encontro acontecerá na sua própria instituição de ensino, com duração de 

aproximadamente 20 minutos, não prejudicará suas atividades escolares e será gravado para 

poder ser transcrito posteriormente. 

Para participar, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. 

O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, como ter algum constrangimento ao 

responder alguma pergunta ou mesmo o risco de você deixar de responder alguma pergunta de 

forma sincera por não compreender algum termo. Isto é, o mesmo risco existente em atividades 

rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________ , fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 
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solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar, se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

 

_____________________________________ 

Amanda Antunes Miranda 

Pesquisadora Principal 

 

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Amanda Antunes Miranda.     

Instituição: Universidade Federal do Ceará. 

Endereço: Avenida da Universidade, nº 2762 – Benfica.     

Telefones para contato: (85) 997061093. 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

 


