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Um problema social que se considera ser urgente denunciar e com-

bater constitui, frequentemente, um espaço simbólico que favorece o 
encontro de pessoas e instituições com idênticos interesses e preocu-
pações. o trabalho infantil, tantas vezes dissimulado e naturalizado, 
é um destes campos. De facto, ele é um intenso símbolo de formas 
muitas vezes não explícitas de dominação sobre grupos que dificil-
mente conseguem fazer valer os seus direitos. 

Foi neste espaço de convergência de interesses que se encontraram 
o Instituto Paulo Freire de Portugal (IPFP) e os autores do trabalho 
no contexto do qual este livro foi produzido, permitindo que aconte-
cesse uma colaboração preciosa. o IPFP agradece vivamente a rosa 
madeira, António martins e António neto-mendes a generosa ce-
dência deste livro, cedência essa que permite que ele faça parte das 
publicações do Instituto. 
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prefáCIo

De acordo com alguns relatórios de organizações internacionais que promovem 
os direitos da criança, a exploração do trabalho infantil poderá estar a crescer em 
vários países do mundo, especialmente os mais afetados pela crise do capitalismo 
financeiro que se declarou em 2008-09, e entre as populações mais desenraizadas 
e excluídas, nomeadamente imigrantes e grupos residentes em regiões de estrutura 
socioeconómica fragmentária, com desindustrialização crescente e de enfraqueci-
mento das políticas de proteção social.

Portugal é um país onde a exploração do trabalho infantil na indústria manufa-
tureira e da construção civil e em alguns serviços (especialmente no pequeno co-
mércio) teve – tudo o indica – uma importante redução nas últimas duas décadas.

Essa redução foi consequência, em primeiro lugar, da intervenção conjugada 
das políticas públicas (com a combinação de políticas redistributivas – como o 
rendimento mínimo integrado, atual rendimento social de inserção – com progra-
mas objetivados para o combate específico ao trabalho infantil, como o PEETI, de-
pois PETI e finalmente PIEC, entretanto extintos), com a ação social que articulou 
sindicatos, organizações não governamentais e universidades.

Em segundo lugar, essa redução decorreu das caraterísticas específicas das for-
mações sociais que envolvem a exploração das crianças em atividades produtivas 
industriais: zonas de industrialização difusa, predominantemente intensiva, em 
setores manufatureiros das áreas do têxtil, vestuário, calçado, cerâmica e mobiliá-
rio, além da construção civil, com mobilização de mão de obra pouco qualificada, 
em contexto de relações de trabalho informais, desreguladas, com salários muito 
baixos. Acresce a essas atividades, outras como o pequeno comércio, de base fa-
miliar, bem com a agricultura, também predominantemente de base familiar, ou o 
trabalho doméstico em casa própria, cuja especificidade as coloca além das consi-
derações que se seguem.

ora, essas formações sociais foram profundamente desestruturadas na sequência 
da “modernização” do capitalismo português, por efeito, sobretudo da regulação 
europeia dos processos de produção e comercialização e, ainda mais importante, 
dos efeitos de desindustrialização decorrentes da abertura das relações comerciais 
à escala mundial, das deslocalizações empresariais e da concorrência com os pro-
dutos provenientes dos países emergentes, com custos salariais muito inferiores. o 
resultado destes processos foi o desaparecimento de parte das condições económi-
cas para a exploração do trabalho infantil mais comummente associado às crianças 
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portuguesas: em pequenas fábricas, oficinas ou estaleiros, semi-clandestinos, em 
setores tradicionais e trabalhando em subcontratação.

o combate público ao trabalho infantil e a diminuição das formas visíveis da 
exploração direta das crianças, nomeadamente nos meios de comunicação social, 
contribuíram para a atenuação do consentimento social que, durante muitas dé-
cadas, constituiu a base de legitimação do abandono escolar e do envolvimento 
intensivo das crianças em atividades produtivas.

É deste domínio, das representações e do consentimento, que este livro nos fala. 
A partir de dois contextos de observação da realidade (duas escolas: uma do nú-
cleo urbano de Aveiro, com população em situação de depressão socioeconómica 
e de exclusão social; outra da zona industrial de Águeda, com uma população 
predominantemente industrial), marcados, um e outro, por uma elevada taxa rela-
tiva de abandono escolar, a investigação que se revela neste livro incide sobre as 
representações dos/as professores/as e técnicos/as envolvidos/as na acção educa-
tiva, além de outros membros da comunidade. o estudo apresenta os dispositivos 
e processos pedagógicos colocados no terreno para diagnosticar e intervir face 
ao abandono escolar e elenca de forma circunstanciada as representações e os 
seus fundamentos dos/as entrevistados/as sobre o trabalho infantil. As variações 
do estatuto profissional dos/as entrevistados/as e as respetivas implicações nas 
representações formuladas são devidamente assinaladas, constatando-se uma 
interdependência direta entre o olhar que se projeta sobre a realidade e a ação 
que o guia. Foram identificados, pelo menos, 26 situações de trabalho infantil, 
na experiência direta acumulada – isto é, não sincrónica – dos/as entrevistados/
as (40, se adicionarmos as situações referidas por todos/as os entrevistados/as, 
que podem, porém, estar a referir conhecimento dos mesmos casos). Diferentes 
tipos de trabalho infantil são identificados, com níveis diferentes de legitimação 
e de consentimento social. o estudo em profundidade das representações revela 
a permanência de formas de legitimação do consentimento social da exploração 
do trabalho infantil.

É aqui que o livro ganha uma especial acuidade. Vivemos um momento em que 
a possibilidade do incremento das situações de trabalho infantil se inscreve no ho-
rizonte das crianças e das famílias como uma estratégia de sobrevivência, perante 
a ruína das condições sociais, a miséria e a rotura dos dispositivos de proteção 
social. Precisamente, numa altura destas, as bases do consentimento tácito para o 
que escapa ao sentido do que é “aceitável”, “legal” e “justo” tornamse mais elásti-
cas, estabelecendo padrões menos rígidos na sustentação dos direitos.

retroalimentam-se, deste modo, as condições para que o caldo de cultura que 
promove o desrespeito pelos direitos das crianças seja mais refinado e promova 
práticas sociais que as afetem profundamente. nesse sentido, a desconstrução das 
representações sociais que tendem a defender a restrição dos direitos das crianças 
torna-se uma tarefa essencial. Coisa que este livro promove.

Isso é tanto mais importante, quanto, no momento presente, as formas de orga-
nização sócioeconómica que geraram os elevados números de exploração do tra-
balho infantil nos anos 80 (chegaram a ser estimadas 200.000 crianças envolvidas) 
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se transformaram profundamente, como referimos. Estratégias de sobrevivência 
assentes no trabalho das crianças, no momento presente, corresponderão a práticas 
mais clandestinas, numa economia ainda mais informal e desregulada, e, sobre-
tudo, estabelecidas na fronteira (e para lá dela) entre o que é trabalho e o que é a 
exploração ignominiosa da condição humana. Em Portugal, faltam-nos estudos 
que dêem conta desta realidade das chamadas “piores formas de trabalho infantil”. 
mas todos sabemos que ela existe.

Criar alternativas é também uma tarefa do trabalho académico, no quadro de 
uma investigação social pública, isto é, implicada no processo de assimilação e 
transformação dos seus resultados cognitivos em políticas e práticas promotoras 
do bem-estar social. Este livro pode ajudar a construir novas reflexões e, sobretu-
do, a fundamentar intervenções nas escolas e nas comunidades que se coloquem 
ao serviço dos direitos das crianças, em tempos tão ameaçadores.

Manuel Jacinto Sarmento

prefáCIo

Foi ainda como diretora do PETI que desafiei a Universidade de Aveiro, nas 
pessoas dos Autores deste trabalho, a estudar o trabalho infantil, do ponto de vista 
das representações sociais.

Tratava-se de um tema que era caro a quantos trabalhavam no Programa, pois 
tínhamos a perceção de que não havia um entendimento único de trabalho infantil 
de norte a sul do país e que, assim sendo, a abordagem deveria ser também con-
textualizada.

As medidas políticas de combate à exploração do trabalho infantil, implemen-
tadas em Portugal desde 1998, abordaram o trabalho infantil como um fenómeno 
sistémico e multi-factorial. E o facto é que, a par da diminuição do número de 
jovens trabalhadores(as) na economia formal e da diminuição da gravidade das 
situações encontradas, se tem vindo a verificar uma maior valorização da escola-
ridade e da formação.

A problemática da representação social do trabalho infantil é uma questão que 
se reveste de enorme relevância para a intervenção nesta área. A persistência da 
ideia do trabalho infantil como algo benéfico para um(a) jovem em idade escolar e 
até como meio de prevenção de comportamentos desviantes ainda é uma realidade 
junto de alguns grupos.

Apesar destas perceções do trabalho infantil ainda persistirem, acreditamos que, 
hoje em dia, o trabalho infantil entendido como algo prejudicial ao desenvolvi-
mento dos(as) jovens começa a enraizar-se no discurso social. A entrada precoce 
no mundo dos(as) adultos(as) e o inerente contacto precoce com uma realida-
de «dura», pelo acomodar dos sonhos, pelos riscos resultantes do esforço físico 
em excesso, pela exposição a situações de perigo, pelo abandono escolar e pela  
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ausência de tempo para brincar e estudar, hipotecando o futuro, têm contribuído 
para esse enraizamento.

Quando, em 2008, o PETI publicou a obra «10 anos de combate à exploração 
do trabalho infantil», fê-lo na intenção de deixar rasto, citando hermano Carmo, e 
permitir que, se alguma vez mais, o que esperamos não aconteça, Portugal se vir 
confrontado com este fenómeno possa, de imediato, recorrer à experiência havida, 
considerada singular no contexto europeu.

o presente estudo é também ele singular, uma vez que coloca o leitor, estudioso 
ou não destas matérias, perante uma abordagem que não se atém apenas ao estudo 
do enquadramento legislativo do fenómeno nem às soluções encontradas, mas, ou-
trossim, remete-nos para a visão sociológica do fenómeno que procurou a voz das 
crianças e dos jovens, atores principais do processo. «nesta medida, a efetividade 
das ações depende mais da existência de um consenso social forte que condene o 
trabalho das crianças, do que da existência dos dispositivos criados para erradicar 
o trabalho infantil», como se afirma neste livro.

Falar de consentimento social é falar de cumplicidade, mesmo que não inte-
riorizada ou assumida, num fenómeno que deveria contar com o olhar vigilante 
e reprovador de quantos são responsáveis mais ou menos diretos, mais ou menos 
institucionais, por circunstâncias com que uma sociedade justa e atenta aos mais 
frágeis não pode nem deve compactuar: «…por consentimento entendemos a ati-
tude de justificação das situações de risco eminente ou consumado de trabalho 
infantil, através de argumentos de natureza diversa, que deslocam o locus da dis-
cussão sobre a existência e/ou persistência do trabalho infantil…»

Este estudo analisa ainda o processo de produção e de reprodução de determina-
do discurso social, carregado de valores assentes numa herança histórica, de que 
nos devemos consciencializar. E como costumamos dizer que as mentalidades 
não se mudam por decreto, precisamos do envolvimento de todos, para que as 
mudanças se concretizem.

Juan somavia, Diretor-Geral da oIT, in relatório de 2010 - Acelerar a ação con-
tra o trabalho infantil», também afirmou: «É nossa convicção de que é possível um 
mundo livre de trabalho infantil e de que […] o mundo não se pode alhear desta 
causa quando 215 milhões de crianças perdem a sua infância e a possibilidade de 
um futuro melhor. havendo vontade, estão disponíveis os meios necessários para 
fazer mais e melhor. o diálogo social é um veículo-chave para o progresso…».

Por fim, acho importante salientar que este estudo é, em si próprio, a prova 
de que, quando há vontade, se ultrapassam todos os obstáculos. Pessoalmente, 
congratulo-me com a sua publicação que abre outras portas e outros caminhos na 
investigação a curiosos e estudiosos do tema, no presente e no futuro.

Joaquina Cadete Phillimore
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InTrodUçÃo

Desde o início do século XX que o trabalho infantil tem vindo a ser construído 
como um problema social, que se tem procurado resolver com a criação de medi-
das legislativas e de política social, bem como com a difusão de mensagens e ima-
gens contra a exploração de crianças trabalhadoras. neste sentido, as Convenções 
da organização Internacional do Trabalho (oIT) têm constituído um instrumento 
fundamental na medida em que, além de contribuírem para a desnaturalização 
do trabalho das crianças como forma de solidariedade intergeracional, tal como 
era entendido nas sociedades tradicionais, têm obrigado os Estados nacionais a 
tomarem posição e a intervirem activamente contra o recurso às crianças como 
força de trabalho.

A intervenção pública nesta matéria tem consistido não só na criação de legisla-
ção e de mecanismos de vigilância e de sanção do emprego das crianças no mer-
cado de trabalho, como também na implementação de programas de prevenção 
e de erradicação do trabalho infantil, a conseguir pela articulação de recursos e 
desenvolvimento de parcerias no contexto local.

É de realçar que o sucesso, quer das medidas legislativas e de política social, 
quer dos programas, requer a sensibilidade e mobilização de actores locais, que 
mantêm relações de proximidade com as crianças que estão expostas a situações 
de abuso da sua participação em actividades económicas e de reprodução da vida 
familiar. É no contexto imediato, e na presença de condições e disposições dife-
renciadas de investimento no percurso educativo pelas crianças e respectivas famí-
lias, que estes actores têm que definir a situação de trabalho de crianças com idade 
igual ou inferior aos 16 anos, que não cumpriram a escolaridade obrigatória, como 
problema e como objecto de intervenção social. nesta medida, a efectividade das 
acções depende mais da existência de um consenso social forte que condene o 
trabalho das crianças, do que da existência dos dispositivos criados para erradicar 
o trabalho infantil.

As representações sociais sobre o consentimento do trabalho infantil constituem 
por isso um campo de observação importante, porque sobre elas se produzem 
tanto a atitude de problematização quanto a de naturalização ou justificação de 
eventuais indícios de esforço e fadiga das crianças e/ou de percursos de absen-
tismo, insucesso, desistência e abandono escolar que enunciam ou prenunciam 
situações de trabalho infantil.

Por consentimento entendemos a atitude de justificação das situações de risco 
eminente ou consumado de trabalho infantil, através de argumentos de natureza 
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diversa, que deslocam o locus da discussão sobre a existência e/ou persistência 
do trabalho infantil, enquanto condição de dupla ilegalidade em que se encontra 
a criança face à escola e ao trabalho, da esfera da responsabilidade pública dos 
agentes sociais a quem o Estado incumbe de intervir preventivamente em trajec-
tórias de desistência e de abandono escolar, para factores particulares inerentes à 
própria criança ou à condição social da sua família. É a reafirmação do estatuto 
social da criança, enquanto sujeito a quem se reconhece o direito inalienável à 
educação e à protecção contra todas as formas de discriminação e exploração, que 
a obriga à frequência da escolaridade obrigatória e consagra a impossibilidade 
legal de entrar no mercado de trabalho antes dos 16 anos de idade.

neste estudo procuramos analisar as representações sociais no contexto da sua 
influência sobre as práticas sociais, pelo que o mesmo foi realizado em duas comu-
nidades simbólicas1, cujas diferenças sócio-estruturais podem ajudar a apreender 
como as percepções, atribuições e tomadas de posição dos actores sociais são 
influenciadas pelo contexto social imediato, influenciando, por sua vez, o pro-
cesso de implementação das medidas legislativas e de política social que visam a 
prevenção e erradicação do trabalho infantil, através da sinalização e intervenção 
em situações de risco eminente ou consumado de abandono escolar, que são co-
nhecidas directa ou indirectamente pelos profissionais ao longo das suas trajectó-
rias profissionais.

A nossa hipótese de partida foi de que, pese embora o empenho de algumas 
instituições na definição conceptual do que é o trabalho infantil e na difusão da 
atitude de condenação do mesmo, tanto a representação oficial do trabalho infantil 
quanto a posição veiculada pelas instâncias políticas, através dos documentos e 
dos media, continuam a ser polémicas em universos consensuais onde a concep-
ção moderna de infância não tenha sido consolidada, a educação não seja reco-
nhecida plenamente como um direito individual inalienável e como obrigação da 
sociedade face a qualquer criança (independentemente do seu meio de residência, 
pertença cultural e/ou inserção social de classe, género, etnia, estatuto de cidada-
nia nacional) e predomine a concepção tradicional do trabalho como valor moral.

nestas condições, o facto de haver crianças que trabalham no espaço doméstico, 
na agricultura, na fábrica ou no pequeno comércio, ou ainda na moda, no espec-
táculo e em desportos de alta competição, pode não ser reconhecido como uma 
transgressão do princípio da universalidade dos direitos da criança à infância, o que 
justificaria tomadas de posição e decisão contra práticas de discriminação e explo-
ração e a favor do bem-estar, desenvolvimento, inserção de cada criança no grupo 
de pares e formação para as participações qualificadas no campo laboral e cívico.

1  Estas duas comunidades têm sido estudadas como meios especialmente vulneráveis ao impac-
to das mudanças sociais e como meios de incidência de situações de risco social. Atente-se ao 
diagnóstico das respectivas redes sociais concelhias: o relatório da investigação sobre o Impacto 
da globalização no campo das políticas sociais, do Centro de Estudos sociais da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra (1997) e o relatório de acompanhamento do Projecto de 
luta contra a pobreza “Construir santiago Griné”, pela equipa do observatório Permanente de 
desenvolvimento social da Universidade de Aveiro.
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Os critérios com que é definida e avaliada localmente a situação das crianças 

que desempenham actividades económicas destinadas aos adultos podem, assim, 
incorporar ou não os princípios que estão subjacentes à concepção dos programas 
e medidas legislativas e de política social criados para a erradicação do trabalho 
infantil. os riscos são acrescidos quando se combinam a valorização incondicio-
nal do trabalho e a assumpção da infância como tempo de subordinação do inte-
resse da criança à função de reprodução social e ao papel socializador da família e 
da comunidade em detrimento dos seus direitos.

Para saber como “o” trabalho infantil – que foi sendo construído como pro-
blema social no interior dos universos reificados do direito e do conhecimento 
científico e social, que justificam as políticas sociais – é entendido e “respondido” 
pelos diversos grupos de actores sociais no interior do universo consensual das 
duas comunidades, criámos dispositivos metodológicos que visaram assegurar o 
máximo de condições de franqueza social sobre um tema cujo sentido pode ser 
ocultado pelos próprios actores sociais no seu confronto com condições de explo-
ração das crianças.

o presente estudo está organizado em três partes. na primeira parte, tecemos 
algumas considerações sobre como as concepções de infância, de trabalho e de 
educação podem ser articuladas no discurso dos actores sociais sobre o trabalho 
infantil. Na segunda parte, justificaremos as opções metodológicas que orientaram 
o processo de abordagem dos actores, através da explicitação dos procedimentos e 
cautelas assumidos no momento de recolha e de reconstrução dos dados que apre-
sentaremos como matéria de discussão sobre a possível relação entre representa-
ções sociais e a produção de consentimento para o trabalho infantil. na terceira 
parte, iremos apresentar e discutir os dados apresentados, depois de fazermos uma 
contextualização dos dois universos e grupos de sujeitos de investigação, reto-
mando as preocupações e questões que orientaram este estudo.
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1.1.  o trabalho infantil como objecto de representação social

A consideração pela dimensão sócio-simbólica do problema do trabalho infantil 
e da sua erradicação tem estado presente quer nas preocupações de organizações 
tais como a oIT, quer no pensamento de investigadores que têm realizado estudos 
sobre o trabalho infantil em Portugal. 

A oIT aponta como um dos aspectos que é preciso considerar no processo de 
implementação das políticas e dos programas as barreiras culturais e as tradições, 
que sustentam concepções e definições diferentes, e por vezes contraditórias, de 

“infância”, “trabalho” e “trabalho infantil”. segundo a oIT, a diversidade de re-
presentações sociais motivada por factores culturais não se restringe a períodos 
históricos específicos ou a regiões menos expostas ao processo de modernização 
social porque, embora não haja consenso sobre a idade exacta em que termina a 
infância ou a adolescência e começa a fase adulta nos diversos países, o mesmo 
pode acontecer no interior de um mesmo país. o limite temporal da infância e de 
ingresso no mundo da produção económica e da reprodução social, da conclusão 
dos estudos, do acesso a direitos económicos e de cidadania, ou a condições fí-
sicas e psicológicas individuais varia segundo as culturas e também segundo os 
grupos sociais.

mesmo existindo limites estabelecidos internacionalmente, instituídos política 
e juridicamente, subsistem diferenças na forma como cada cultura ou grupo so-
cial entende “trabalho infantil”, decorrentes da tradição e da economia local, mas 
também de questões como o género. As culturas e os grupos sociais numa dada so-
ciedade podem considerar como “trabalho” apenas as formas de actividade econó-
mica que estão formalmente classificadas e remuneradas. Neste caso, e por não ser 
remunerada, a actividade que é exercida em família no domicílio e nas empresas 
agrícolas familiares pode não ser considerada como trabalho infantil, o mesmo se 
passando com as tarefas domésticas realizadas a tempo inteiro, seja no domicílio 
dos pais ou doutros responsáveis pela educação da criança ou jovem. 

Esta permeabilidade e relativização dos limites que definem o que deve ou não 
ser considerado como trabalho infantil é ainda maior quando esta definição assen-
ta sobre a avaliação de possíveis ganhos ou prejuízos das crianças e jovens, em 
termos de saúde, educação ou desenvolvimento, resultantes das actividades em 
causa. A preparação da criança ou jovem para a inserção no espaço do emprego, 
da comunidade e da cidadania num mundo cada vez mais globalizado e presente 
no quotidiano de todos os grupos sociais através das tecnologias da informação 
e da comunicação será valorizada conforme a estimativa que for feita do capital 
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simbólico e social que é investido e adquirido através da educação formal e das 
expectativas sociais relativamente ao futuro. Desta forma, o juízo sobre os ganhos 
ou prejuízos para a criança, individualmente considerada, varia conforme os ho-
rizontes de determinação social dos grupos em causa, o que contradiz o princípio 
da universalidade de direitos que obriga os Estados a garantirem a igualdade de 
oportunidades num sistema educativo público cuja frequência é obrigatória.

A complexidade e ambiguidade constitutivas da representação social do traba-
lho infantil apresentam-se, assim, como um obstáculo à erradicação da exploração 
do trabalho das crianças através da activação local das medidas legislativas e de 
política social, porque o entendimento das situações vai sendo construído caso a 
caso, por actores sociais que, embora sendo socializados no quadro dos valores da 
modernidade, têm incorporados valores tradicionais relativamente a educação e 
trabalho. Desta forma, o papel de universalização de mínimos éticos que se espera 
e exige do Estado é constrangido pela reprodução de práticas sociais que, importa 
sublinhar, são elas mesmas fontes de representação social sobre o trabalho das 
crianças no quotidiano das comunidades. É sobre este terreno complexo que se 
desenvolve o conhecimento científico-social sobre o trabalho infantil em Portugal.

não podemos aqui dar conta de quanta visibilidade os estudos recentes sobre 
o trabalho das crianças têm dado a esta dimensão sócio-simbólica do problema 
que noutros casos é ocultada pela consideração de factores sócio-estruturais que 
mais facilmente se assumem como determinantes do trabalho infantil. Importa no 
entanto realçar como, no estudo sobre o Trabalho domiciliário infantil no Vale 
do Ave, de sarmento, bandeira & Dores (2000), esta dimensão é cuidada no en-
quadramento teórico do estudo em que as concepções de infância, de trabalho 
e de trabalho infantil são explicitadas como pré-condição da discussão sobre o 
trabalho das crianças no espaço doméstico e escolar e sobre a invisibilização e ina-
ceitabilidade da exploração que se expressa no trabalho domiciliário. Também no 
estudo de Pinto (2003), sobre a relação entre o Trabalho e a Escola no quotidiano 
das crianças dos meios rurais, esta dimensão sócio-simbólica é relevante para o 
entendimento da participação das crianças nas actividades agrícolas familiares. A 
autora refere a ambiguidade do conceito de trabalho e afirma mesmo que os conte-
údos dos sistemas valorativos acerca do trabalho nas comunidades rurais são parte 
da justificação do envolvimento laboral das crianças.

Importa por isso fazer uma muito breve abordagem da discussão em torno da 
concepção de infância e de criança, bem como sobre o tema do trabalho na sua 
relação com a educação.

1.2. A infância e os seus múltiplos significados 

As imagens e o significado de infância não são únicos ou estáveis, pelo contrário, 
variam segundo a cultura e o momento histórico e reflectem a estruturação da vida 
económica e social. Por outro lado, o modo como as sociedades organizam a sua 
resposta às necessidades de inserção dos mais novos interfere no modo como as 
crianças são construídas como objecto de representação social. Tudo isto faz com 
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que o conceito de infância seja polissémico e entendido como referente de uma re-
alidade heterogénea, já que a condição de infância e de vida das crianças varia se-
gundo a posição social ocupada pela família e conforme a sua inserção no interior 
da escola e de comunidades também heterogéneas, que devem ser reconhecidas 
como campos sociais estruturados por relações de classe, género, pertença étnica, 
estatuto de cidadania nacional, etc.

Quando reflectimos sobre a construção social da infância, existe um consenso 
em torno da ideia de que a infância foi reconhecida como fase autónoma relativa-
mente à adultez a partir dos séculos XVII e XVIII. no entanto, menor visibilidade 
é dada ao facto de que esta mudança no estatuto e condição social das crianças diz 
respeito sobretudo às classes sociais privilegiadas, num momento em que a bur-
guesia ascendente conquistou melhores condições de vida, o que favoreceu a ten-
dência de privatização da vida familiar. Importa então assinalar a heterogeneidade 
do percurso de reconhecimento da infância das crianças das classes populares 
naquele momento histórico, em que tiveram que migrar com as suas famílias do 
campo para as zonas urbanas, onde passaram a viver em agregados plurifamiliares 
nas proximidades das unidades fabris. Dado que as crianças eram então conside-
radas propriedade dos pais, eram mobilizadas como mão-de-obra na indústria. A 
alternativa a esta condição de integração subordinada no mundo dos adultos era, 
para as crianças dos grupos desfavorecidos, o internamento em instituições desti-
nadas à protecção de “crianças abandonadas e vagabundas”, promovida por reno-
vadores pedagógicos, moralistas e médicos (Pinto, 1997). nos segmentos mais fa-
vorecidos da população este teria sido o momento em que a separação dos mundos 
de vida das crianças e dos adultos, pela institucionalização da educação na forma 
escolar que era frequentada em regime de internato, faria emergir a imagem e o 
sentimento da infância. Esta dualidade de percursos e de experiências de infância 
ainda persiste já que, como observa Pinto (1997), ainda hoje existem crianças que, 
por pertencerem às camadas mais vulneráveis, continuam a ser “prisioneiras” de 
condições, de géneros de vida e de concepções de infância que, há alguns séculos, 
naturalizavam a sua inserção no mundo adulto da produção e reprodução social, 
num contexto de industrialização e de procura de mão-de-obra infantil.

Importa aqui reconhecer também que os próprios discursos a favor de sistemas 
centrados na criança ou orientados para as crianças, construídos pelas disciplinas 
científicas, podem ocultar a heterogeneidade de condições de existência material e 
das oportunidades de vida das crianças dos diferentes grupos sociais. Como refere 
rocha (2004), a criança que foi estudada pela psicologia, nos anos 80, foi “a crian-
ça fora do seu contexto familiar e em contextos estranhos a estas e sob um extremo 
controlo pelo adulto […] baseado em padrões de pesquisas feitas em populações 
europeias e americanas, brancas, de classe média” (rocha, 2004: 248). só com a 
abertura a perspectivas sócio-históricas no estudo dos processos de inserção social 
das crianças em contextos colectivos começaram a ganhar visibilidade as dimen-
sões do contexto que são determinantes da constituição social do sujeito-criança. 
huning & Guareschi (2002: 41) atribuem à preocupação da psicologia e da pe-
dagogia em captar uma “essência” da infância, através da tradução dos medos, 
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satisfações, necessidades, modos de sentir e de pensar das crianças, a tendência 
para excluir de alguns universos simbólicos as crianças que não correspondem 
aos manuais de psicologia, de pediatria e de pedagogia e de outras ciências que se 
ocuparam da descrição dos comportamentos, atitudes, sentimentos e necessidades.

Esta exclusão pode ser ainda acentuada com a emergência da categoria “crian-
ças em risco”, que embora tenha vindo a dar alguma visibilidade à condição de 
especial vulnerabilidade social em que continua a viver uma parte significativa da 
população infantil, pode contribuir para a dualização de perspectivas e percursos 
de infância. Como? na medida em que constrói identidades sociais que, ao mesmo 
tempo que naturalizam a existência de um padrão de normalidade ou de referência, 
permitem nomear e objectivar identidades e sujeitos, constituindo as crianças dos 
grupos desfavorecidos como “necessitados de uma tutela, atendimentos, supervi-
sões especiais para atingirem a média ou não se afrontarem com ela” (huning & 
Guareschi, 2002). nestas condições, é fácil relativizar o princípio da universali-
dade na afirmação de direitos comuns e inalienáveis das crianças cujo trabalho é 
necessário à sobrevivência e reprodução familiar. 

resta lembrar que a construção das crianças como sujeitos de direito já data de 
1914, quando a denúncia da condição de vulnerabilidade social em que viviam as 
crianças na Europa, devido à guerra e à repressão política e social, criou as con-
dições sociais para que em 1923 fosse estabelecido o princípio de que as crianças 
deveriam ter prioridade na protecção e auxílio social até que, em 1946, os seus 
direitos fossem consagrados como direitos adicionais na Declaração dos Direitos 
humanos, pela Assembleia Geral das nações Unidas. Desde então, além dos di-
reitos já reconhecidos de protecção contra a insatisfação de necessidades ligadas 
à sobrevivência e a provisão de serviços, as crianças passaram a ter direito à pro-
tecção contra a discriminação, o abuso físico e sexual, a exploração, a injustiça e 
o conflito. Desde o início dos anos 70 que o direito à participação cívica e política 
das crianças entrou na agenda política internacional e, segundo soares (1997), foi 
este alargamento dos direitos de provisão dos direitos sociais e civis que contri-
buiu para a delimitação do poder dos pais sobre os filhos dentro do núcleo familiar. 
Apesar desta evolução, susbsiste ainda a noção de que a criança é propriedade 
dos pais e que o seu tratamento é um assunto privado, enquanto prolongamento 
da vida dos adultos, à margem da instituição jurídica do princípio do “melhor 
interesse da criança”, no processo de tomadas de decisão que lhe dizem respeito.

1.3. o sentido do trabalho como facto e valor social

Tal como as concepções sobre a infância, o significado que atribuímos ao termo 
trabalho reflecte influências da cultura, do momento histórico, da estruturação da 
vida económica e social e também das disciplinas científicas que o objectivam 
enquanto experiência individual, colectiva e como fenómeno social. no entan-
to, a sua antiguidade garante uma maior estabilidade da sua representação social 
como virtude, como dever e mais recentemente como um direito. Existe assim um 
consenso social em torno da ideia de que o trabalho participa na formação do ser 
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humano, enquanto espaço de relacionamento com os outros, com o tempo e com 
o mundo e enquanto meio de criação e melhoria das condições de vida individual 
e colectiva.

Embora para o senso comum a ideia de trabalho surja frequentemente associada 
à ideia de fadiga, esforço repetitivo e rotina, como acção ou luta pela sobrevivên-
cia ou como realização de uma obra e/ou como fonte de reconhecimento social, 
a filosofia tem perspectivado o trabalho como uma actividade especificamente 
humana, na medida em que implica consciência e intencionalidade. Quanto à so-
ciologia, esta tem analisado o trabalho no contexto da divisão social do trabalho, 
num percurso de evolução histórica dos meios de produção e da economia, onde o 
cultivo da terra e o trabalho artesanal, depois de ter sido organizado pela lógica do 
comércio, que substituiu a primitiva troca dos excedentes de produção em espécie 
pela troca mediada pela moeda, foi intensificado com a circulação de mercadorias, 
até que a acumulação da riqueza criasse bases para a revolução industrial, a qual, 
com a expansão da tecnologia, transformou a condição humana pelos processos 
de trabalho.

Quando reflectimos sobre a atribuição incondicional de potencialidades forma-
tivas ao trabalho, valorizado moralmente como dever e como factor de realização 
pessoal, que parece atravessar os argumentos que ainda sustentam o consentimen-
to para o trabalho das crianças de alguns sectores sociais, a imagem que parece 
persistir é a do trabalho artesanal, que foi sendo substituído ou tornado invisível 
pelo esforço planeado e colectivo no contexto do mundo industrial.

Tal como refere Albornoz (1994), o trabalho artesanal caracteriza-se por não 
obedecer a outro motivo ulterior, além da fabricação do produto e dos processos 
da sua criação, pelo que o que move o artesão é a esperança de fazer um bom tra-
balho, de realizar um produto e a arte de fazê-lo. nestas condições é possível ao 
artesão aprender e desenvolver os seus conhecimentos e habilidades porque todos 
os detalhes do seu trabalho quotidiano são significativos e não estão separados 
do produto do trabalho; ele desenvolve habilidades e é livre de organizar o seu 
trabalho, quanto ao plano, começo, forma, técnica e tempo. neste caso, o modo de 
subsistência de quem trabalha determina e impregna o seu modo de viver, cons-
titui como amigos os colegas, cujas conversas são sobre a profissão, dispensando 
a necessidade de lazer. muito diferente desta cultura de trabalho é a actividade 
produtiva no contexto actual, que está desvinculada do resto da vida e separada 
do lazer, do prazer, da cultura e da renovação de forças anímicas que deverão ser 
buscadas no tempo que sobrar do trabalho, levando à procura de um tipo de lazer 
passivo (Albornoz, 1994).

num quadro de submissão do trabalho aos interesses capitalistas, para além da 
força de trabalho ser transformada numa mercadoria, o salário fica aquém do valor 
que é criado para o mercado pelo esforço individual. na fábrica, a linha da mon-
tagem não pode parar; a pressão para o controlo da produtividade e da qualidade, 
o objectivo do lucro exige a não interrupção da aplicação de um mesmo gesto, de 
uma mesma operação especializada, o que o transforma num esforço rotineiro e 
cansativo, cujo objectivo é a sobrevivência ou o acesso ao dinheiro, status e poder. 
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As actividades são feitas sem a pretensão do artífice e do artista e as pessoas não 
têm poder efectivo sobre o mundo em que trabalham, o que participa na redução 
do âmbito da discussão sobre problemas comuns, na esfera pública. neste con-
texto, a falta de espaço para a reflexão sobre o sentido do trabalho retira a sua 
dimensão de praxis e as suas potencialidades formativas.

Apesar deste cenário de experiência no mundo do trabalho, a representação con-
sensual de trabalho continua a incorporar imagens e sentidos mais remotos do 
modo como as relações de trabalho e o enfrentar as tarefas práticas foram entendi-
dos, no que se inclui a qualificação do trabalho físico como trabalho servil e des-
qualificante, por oposição ao trabalho intelectual, considerado humano e próprio 
dos homens livres. Embora seja visto por alguns segmentos sociais como condi-
ção necessária à liberdade, como virtude, vocação e oportunidade de desenvolvi-
mento e expressão de personalidade individual, o trabalho continua a ser vivido, 
por outros, como condenação, labuta penosa ou como emprego, enquanto forma 
moderna de trabalho assalariado, ao serviço de uma organização ou de um patrão. 
Como do ponto de vista do capital o trabalho só é produtivo se criar mais valor 
além do que é consumido, muitas das actividades que criam bens de consumo e 
serviços (tal como o trabalho doméstico, o cuidar de pessoas ou a agricultura de 
subsistência) destinados a satisfazer necessidades humanas não são consideradas 
produtivas.

Quando nos remetemos para os textos oficiais que estabelecem liberdades e 
garantias aos trabalhadores, esta ambiguidade de sentido é reduzida. no caso do 
trabalho infantil, as Convenções da oIT estabeleceram limites precisos sobre o 
que pode não ser tolerado como trabalho e recusado como exploração. no entanto, 
o facto desta definição ter sido estabelecida no âmbito das relações económicas e 
laborais, estabelecidas em espaços regulados pelo mercado e pelo Estado, criou 
condições de invisibilidade para actividades desenvolvidas no espaço doméstico e 
da comunidade, que são estruturados por outras instâncias e formas de saber e de 
poder social, onde a escola foi construída historicamente como espaço privilegia-
do na mediação da integração social pelo trabalho.

1. 4. a relação entre Trabalho e educação 

A perspectiva histórica permite-nos uma maior aproximação ao modo como a 
relação entre educação e trabalho é reconstruída na discussão sobre o trabalho 
infantil.

Até ao século XIX, o processo de trabalho desenvolvido no âmbito das cor-
porações, onde os ofícios ocorriam e se desenvolviam, era indissociável de um 
processo de aprendizagem global que envolvia de forma conjunta mestre, artesãos 
e aprendizes. o trabalho que respondia à necessidade de sobrevivência tinha não 
apenas um valor de troca, mas também um valor de uso, pela apropriação mesmo 
que simbólica do produto por todos os que nele participavam. naquele contexto, 
o ensino/aprendizagem fazia parte do processo de trabalho, que ocorria ou no seio 
da família enquanto unidade de produção, ou na oficina ou ainda no âmbito duma 
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corporação e os produtos podiam ter também, para os intervenientes directos, va-
lor de uso. Tratava-se do que Charlot (2004) designou “educação pelo trabalho”. 

Com a revolução industrial e a emergência do modo de produção capitalista o 
trabalho é separado da essência dos produtos que passam à condição, quase única, 
de mercadorias e o mesmo acontece com o trabalho. A outra alteração que ocorreu 
neste período foi a separação dos processos de aprendizagem dos de produção. 
Enquanto o trabalho se centra cada vez mais na fábrica e nos processos associados, 
a aprendizagem transferiu-se da família e dos locais de trabalho para a escola ou 
para centros de formação especializados, passando-se assim à designada “educa-
ção pela escola”. 

Nos finais do século XIX e princípios do século XX ocorre outra cisão quando 
se verifica a separação entre os saberes científicos, a concepção e coordenação de 
actividades associadas ao saber fazer, especialmente no domínio do trabalho ma-
nual (Taylor, 1990: 54-56). É assim que com a sociedade industrial a relação entre 
educação pela escola e o trabalho ganha relevo. Contudo, quer o trabalho quer a 
educação tendem a tipificar-se mais pelo seu valor de troca do que pelo seu valor 
de uso, especialmente para os grupos sociais mais desfavorecidos ou para aqueles 
para quem a educação era e é o único meio de alteração das suas condições de vida. 
Este aspecto foi reforçado porque tanto o trabalho como a educação passaram a 
ser vistos fundamentalmente como meios através dos quais os sujeitos podem 
melhorar ou manter as suas posições sociais. Existe, contudo, uma clivagem so-
cial medida quer pela posição social quer pelo posicionamento dos sujeitos face à 
educação escolar e reforçada pelas regras desta instituição mais vocacionada para 
reproduzir do que para harmonizar as estruturas sociais. Considerando que mesmo 
a educação pode ser vista como valor de troca, numa perspectiva mais utilitarista 
e funcional, o menor aproveitamento das suas potencialidades limitará as posições 
na estrutura profissional e social dos sujeitos. 

Este facto, que associa educação/formação ao aumento da produtividade e ao 
reconhecimento social, traduzido pela classificação das profissões e pela alocação 
de mais recursos sociais e materiais, vai, assim, durante todo o século XX, criar 
uma forte procura da educação e da formação e promove a sua apropriação de 
forma muito diversa, de acordo com a origem sociocultural dos sujeitos sociais. 

1. 5. os papéis reclamados à educação e à sociedade em mudança

relativamente à educação, de acordo com Cherkaoui (1986: 30-36), continua 
a verificar-se uma relação directa e positiva entre o nível de instrução, o salário e 
o estatuto, embora esta relação não seja linear, porque depende de outros factores, 
como por exemplo a posição económica e cultural dos pais, factores estes que 
influenciam primeiro o nível de instrução dos filhos e, cumulativamente, a sua 
posição na estrutu ra de emprego.

A função da escola como propiciadora da igualdade de oportunidades foi inicia-
da com a escola de massas, que prometia o acesso de todos aos bens da cultura 
e do saber associado à ideia de escola única. no entanto, se considerarmos que 
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a democratização do ensino deve medir-se pela aproximação à igualdade real no 
acesso, sucesso e saídas dos alunos implicados no processo, entendemos que a 
igualdade de oportunidades ainda não se verifica cabalmente.

Depois da educação ter sido considerada, nos anos 60, factor de desenvolvimen-
to económico e de uniformização social, e do pessimismo que nos anos 70 relati-
vizou este seu papel, a educação é valorizada a partir dos anos 80 como resposta 
às exigências dos sistemas económico, tecnológico e de informação, do sistema 
de emprego/trabalho e, ainda, das mudanças decorrentes dos novos processos que 
ocorrem nos sistemas políticos, sociais e culturais. Nos finais do século XX, a edu-
cação passou a ocupar um novo protagonismo decorrente das necessidades colo-
cadas pelos novos quadros emergentes, em resposta a um sistema económico que 
simultaneamente se mundializa e liberaliza e, por oposição, se dicotomiza e tende 
a manter restrições à livre circulação. Este sistema faz coexistir lógicas “tayloris-
tas/fordistas” de organização do trabalho com a produção em sistemas flexíveis e com 
a concorrência entre perfis profissionais altamente especializados e polivalentes. As 
funções dos sistemas educativos, de acordo com Velzen, et al. (1988: 21), ampliam-se 
e tornam-se mais importantes, quer na transmissão dos conhecimentos necessários 
ao sistema das ocupações sociais e profissionais, quer como forma de socialização 
dos jovens e ressocialização dos adultos, obrigando-se não só a uma intensificação 
dos desempenhos como a terem de se abrir a todos, independentemente da idade, 
do nível de instrução, de se descentralizar e partilhar com outras instituições a 
transmissão do saber e a definição dos conteúdos. Neste novo contexto, a articula-
ção entre a educação e o trabalho tende a acentuar-se e assiste-se a uma alteração 
no processo sequencial da educação-trabalho para que ambos ocorram em simul-
tâneo, realçando-se o papel desempenhado pelo sistema de produção que tende a 
funcionar como lugar privilegiado para a aprendizagem. 

A importância da educação deve também ser considerada não só devido às alte-
rações ao nível das ocupações profissionais, atrás referidas, mas também devido 
às alterações no domínio da organização social e cultural. num sistema que está a 
sofrer profundas transformações/mutações com interferência nas relações de so-
ciabilidade e na própria vida dos sujeitos, obrigando estes à reaprendizagem de 
novos saberes e de novos comportamentos sociais, a educação adquire especial 
notoriedade. 

outros factores exigem novas aprendizagens, tais como a aceitação do pluralis-
mo cultural que parece caracterizar a sociedade actual e a fragmentação e indivi-
dualização crescente da sociedade decorrente da intensificação da pluralidade de 
fontes de informação disponíveis. De igual forma, a crescente preponderância do 
indivíduo como resultado de ser, do ponto de vista formal, o elemento legitimador 
do poder político e aquele que a economia transformou em parceiro enquanto con-
sumidor e com o qual objectivamente comunica, dá-lhe um enorme protagonismo. 
o facto do indivíduo ocupar um papel central na sociedade, que tende a colocá-lo 
em evidência, ao mesmo tempo que os seus comportamentos sociais estão cada 
vez mais libertos de constrangimentos do grupo e da sociedade onde se inserem, 
reflecte-se ao nível dos comportamentos sociais e das características do consumo; 
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este muitas vezes apresenta-se como forma de contestação, particularmente entre 
os jovens, e também como forma de diferenciação social. 

Finalmente podemos considerar que a complexificação da sociedade a que te-
mos vindo a assistir a todos os níveis (económico, tecnológico, de emprego/tra-
balho, social, político e cultural), bem como a sua sujeição a fortes mudanças e 
mutações exigem que cada indivíduo possua qualificações profissionais e sociais e 
um conjunto de competências que lhe permita: entrar nos processos de trabalho e 
sociais; manter ou elevar as posições materiais e de estatuto; compreender os me-
canismos ao nível das organizações de trabalho, políticas e sociais; ser um cidadão 
activo, responsável e conhecedor dos seus direitos. 

Num contexto em que as posições sociais e profissionais detidas pelos sujeitos 
dependem de certificações e de competências para o desempenho de papéis so-
ciais, associados à marca social e, ainda, à quantidade e qualidade da educação, 
passa a caber à educação produzir certificações e transmitir saberes (gerais, cien-
tíficos, técnicos e práticos) que garantam a entrada diferenciada no sistema de 
emprego/trabalho.

Dado que na sociedade actual estas qualificações e competências, bem como a 
sua certificação, ocorrem de forma dominante na escola ou em organizações es-
pecializadas de formação, privar as crianças e os jovens deste processo de ensino-

-formação é quanto a nós excluí-las não apenas do sistema de emprego/trabalho, 
mas também da cidadania activa, o que implica cidadãos com capacidades para 
compreender e descodificar as tramas da vida social.

É talvez o reconhecimento social desta importância da Educação e da Escola, no 
contexto actual, que justifica a criação de diversos “programas” e “medidas” com 
que as políticas públicas pretendem assegurar as condições de cumprimento dos 
mínimos nacionais estabelecidos pela lei de bases do sistema Educativo desde 
1986. Entre estas destacamos as medidas “compensatórias”, que criam condições 
de discriminação positiva das crianças dos meios desfavorecidos, com vista à pro-
moção do acesso e sucesso escolares e outras que visam dotar a escola de estru-
turas e de recursos próprios que permitam atender a situação de todos os alunos, 
tendo em conta as condições locais que devem garantir a sua educação, formação 
e inserção no mundo.

não pretendendo ser exaustivos, julgamos importante mencionar algumas 
destas medidas cujo alcance e desenvolvimento passam em regra pela escola: o 
PIPsE (Programa Interministerial de Promoção do sucesso Escolar, 1987) e o 
PEPT (Programa Educação Para Todos, 1992), centrados na tarefa de diminuir 
os factores que podem potenciar o abandono escolar pelos grupos sociais desfa-
vorecidos; a criação dos TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, 
1996) que visa melhorar as condições de escolas situadas em meios especialmente 
vulneráveis, reconhecendo-se que entre os factores sociais e escolares se tece uma 
apertada malha de relações.

num outro plano, referimos também um conjunto de medidas complementares, 
que podem ocorrer no interior do sistema educativo ou em estreita articulação 
com este, que pressupõem a aplicação pela Escola de critérios de encaminhamento 
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de situações de insucesso escolar e de risco de abandono: o sistema de Aprendi-
zagem em Alternância (1984); o Ensino Profissional (1989); SIQE (Sistema de 
Incentivo à Qualidade em Educação, 1993); os CEFPI, Cursos de Educação e For-
mação Profissional Inicial (9º ano+1) (1997); o Programa 15-18 (1999); 10º ano 
profissionalizante/qualificação profissional, nível II (2001); o PIJVA, Programa de 
Integração de Jovens na Vida Activa (1997). Estes são alguns dos programas que 
procuram combinar a vertente de educação e formação profisssional em processos 
de prevenção ou de reinserção dos jovens que abandonaram o sistema educativo. 
Finalmente, existem também medidas educativas de segunda oportunidade, tais 
como o Ensino recorrente e o srVCC: sistema nacional de reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências (2001).

o sistema educativo, em geral, e as escolas, em particular, recebem mandatos 
específicos para a implementação da maioria dos programas enunciados. É tam-
bém nas escolas que se encontram os actores autorizados a individualizarem as 
condições de atendimento criadas para todos, procurando responder às necessida-
des das crianças e jovens que enfrentam dificuldades especiais no cumprimento 
do currículo obrigatório. É nesta escola, regular e padronizada, que podem ser 
desenvolvidas respostas capazes de atender a diversidade, ao nível da concepção 
e reconstrução dos currículos, de linguagens e da própria organização, que está 
localizada a primeira etapa do processo de sinalização e diagnóstico de circuns-
tâncias de risco do trabalho infantil.

os serviços de Psicologia e orientação (1991) e os Currículos Alternativos 
(1996) constituem recursos e dispositivos internos às escolas que visam a inclusão 
de crianças e jovens em dificuldade e/ou com necessidades educativas especiais. 
A escola é também parceira de outros serviços da comunidade na elaboração das 
propostas de implementação do PIEF, Programa Integrado de Educação e For-
mação (1999), enquanto medida do PETI, do Programa Escolhas (Prevenção da 
Criminalidade e Inserção dos Jovens) e do Programa TVA (Transição para a Vida 
Activa). A existência de todos estas medidas e programas será tanto mais eficaz 
quanto a escola for percepcionada, tanto interna quanto externamente, como lugar 
que permite garantir as condições necessárias ao desenvolvimento pessoal e so-
cial das crianças e jovens, como espaço de realização do direito à educação e de 
exercício da cidadania.

Colocados perante o quadro de possibilidades aberto por medidas de política 
social e educativa, por um lado, e face à persistência de situações de absentismo, 
insucesso e abandono escolar que a escola não tem podido resolver isoladamente, 
importa reconhecer que o poder e a responsabilidade de manter as crianças na 
escola – especialmente as mais vulneráveis, as do meio rural, as pertencentes a 
grupos desfavorecidos e as do sexo feminino – está repartido localmente com 
outros poderes institucionais, profissionais e serviços de quem se espera uma in-
tervenção coordenada.

o trabalho infantil é também um dos problemas sociais constantes do Plano 
nacional para a Inclusão, decidido no âmbito da Cimeira de lisboa, em 2001, 
no qual o acesso efectivo à educação é assumido como condição básica para o 
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desenvolvimento nacional, dados os níveis baixos de escolarização e qualificação e 
os elevados níveis de iliteracia, principalmente na população adulta. num contexto 
destes, o insucesso e o abandono da escolaridade obrigatória e a consequente falta 
de competências básicas adequadas são apontados como situações correlacionadas 
com a exclusão social e como problemas a enfrentar com medidas no âmbito do 
ensino básico2, numa estratégia concertada que apresenta como primeiro de oito 
desafios para a erradicação da pobreza infantil a definição de um prazo para o 
regresso das crianças à escola ou à formação inicial. 
“Prosseguir o PETI” e “Contrariar a tendência para a inserção precoce dos jo-

vens no mercado de trabalho” são apresentados como objectivos prioritários a 
resolver com: (i) projectos de prevenção do risco infantil e juvenil; (ii) expansão 
e qualificação da rede de equipamentos e serviços para crianças e jovens; (iii) o 
aproveitamento de espaços e tempos de socialização, através do lazer e do despor-
to, como meios de prevenção de comportamentos problemáticos; (iv) a exploração 
das potencialidades da sociedade de conhecimento, das novas tecnologias de in-
formação; (v) a aproximação das pessoas à literatura e à arte e a animação como 
formas de inclusão no sentido da valorização das identidades e enriquecimento 
de disposições de capital cultural dos grupos em desvantagem contra os riscos de 
exclusão. Propõe-se também, numa perspectiva mais abrangente, (vi) a preserva-
ção da solidariedade familiar nas suas diversas formas, através da organização em 
rede de equipamentos sociais e da combinação de lógicas tradicionais de solida-
riedade com a lógica do desenvolvimento do mercado de prestação de serviços e 
(v) a educação parental. 

o trabalho infantil recai assim no âmbito de uma acção social pensada com 
base na corresponsabilização de actores e instâncias sociais, em que todas as 
problemáticas sociais que implicam as crianças e jovens são perspectivadas no 
contexto familiar, social, económico, cultural e territorial. A intervenção é, assim, 
projectada estrategicamente numa perspectiva multidimensional e territorializada 
em que a sociedade de conhecimento e a competitividade são apresentadas como 
fundamentos para a cooperação na promoção de políticas inclusivas e de combate 
à pobreza e exclusão social. 

o facto de enumerarmos algumas das medidas através das quais os poderes 
públicos têm pretendido concretizar as suas políticas para a protecção da infân-
cia não significa que alimentemos uma visão de que estas sejam suficientes para 
mudar o funcionamento das estruturas sociais, quaisquer que elas sejam. o pro-
cesso de naturalização do trabalho infantil constrói-se, também, no interior da 
escola, em organizações escolares excessivamente dominadas, por vezes, pelas 
lógicas hierárquicas e burocráticas, que podem acabar por pactuar demasiado 
passivamente com práticas que não promovem nem a participação dos actores 
nem a problematização da sua acção. A estandardização das estruturas escolares 
e, consequentemente, de parte das respostas que são (re)produzidas no seu seio 

2  Formações profissionalizantes com o prosseguimento de estudos para prevenir a saída precoce da 
escola e o Sistema de Aprendizagem, a formação qualificante no sistema de ensino, as formações 
em alternância e outras formações iniciais.
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pode ajudar a legitimar decisões que, partindo de um quadro em que foram per-
cepcionadas como boas soluções para a escola, tendem a ser justificadas como 
boas para os alunos, como uma segunda oportunidade de reinserção social. mas 
o reconhecimento da complexidade dos fenómenos em apreciação exige que a 
análise e resolução dos problemas sociais, entre os quais o trabalho infantil, seja 
perspectivado e assumido sobre uma base social mais ampla e sobre uma melhor 
repartição de responsabilidades e compromissos.

1. 6. o trabalho infantil a erradicar 

Diversos estudos têm revelado que também em Portugal, apesar da existência 
de legislação sobre educação e trabalho, muitas crianças não estão ainda dispen-
sadas do trabalho como forma de garantir a própria sobrevivência. revelam ainda 
que tal trabalho decorre em condições difíceis e perigosas, as quais prejudicam a 
sua saúde, educação e desenvolvimento. 

As estatísticas do trabalho infantil discutidas por sarmento (2005) revelavam a 
existência de 15 860 crianças trabalhadoras em Portugal e que entre 1998 e 2003 
foram sinalizadas 3 745 novas situações de risco, sendo que cerca de um terço 
destas crianças tem idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos e que 570 têm 
menos de 12 anos. Apesar da diminuição em 2,7% dos casos, entre 1998 e 2003 
e de ter havido mudanças nas formas do trabalho por conta de outrem, as formas 
ocultas de trabalho domiciliário surgem como respostas das empresas face às so-
licitações de um mercado de trabalho precário e incerto que passou a ser regulado 
no quadro de uma economia global. o relatório de avaliação do PETI de 2003 
aponta para a estabilidade do número de crianças em situação de ajuda familiar 
não remunerada e de trabalho por conta de outrem. 

Ao analisar estes resultados, sarmento (s/d) sublinha os seguintes aspectos a 
reter: (i) que o cenário de competitividade, determinado pelos baixos custos de 
mão-de-obra, cria uma “cultura favorável à utilização do trabalho de menores”; 
(ii) que o trabalho dependente realizado pelas crianças em tarefas domésticas, no 
domicílio ou em empresas familiares, contribui para a inculcação precoce da es-
trutura social desigualitária das crianças; (iii) que a responsabilização quotidiana 
das crianças pelo cumprimento de funções diárias, tais como o trabalho de arrumar 
a casa, preparar as refeições ou cuidar de outras crianças, idosos e doentes não 
deve ser confundido com o papel educativo que pode ter a cooperação dos mem-
bros da família na reprodução do quotidiano; (iv) que o facto destas actividades 
serem exercidas sob controlo e tutela paternalista faz com que as crianças mer-
gulhem precocemente num efeito de destino que as orienta para a posição mais 
baixa na escala social; (v) que a actividade de minifúndio em meio rural e tran-
sição semi-rural e de inserção na indústria manufactureira de mão-de-obra pouco 
qualificada, de base familiar, devem também ser analisados como relação de que 
é extraída uma mais-valia que pode não ser apropriada em benefício da criança; 
(vi) que o trabalho da criança como ajuda familiar pode não ter valor de uso para 
ela enquanto aprendizagem de um trabalho e ser transformado em valor de troca, 
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com benefícios exclusivos para os adultos, causando danos no desenvolvimento 
físico, psicológico e social equivalentes ou agravados relativamente aos casos de 
inserção ilegal na relação salarial.

Justificar o abandono escolar e o trabalho das crianças com menor capital econó-
mico, social e cultural, porque estão sujeitas a maiores pressões uniformizadoras 
e a menores oportunidades educativas, é condená-las a lutar quotidianamente por 
meios de subsistência física e social, à margem de toda a protecção social e das 
esferas onde os seus direitos devem ser exercidos e podem ser reconhecidos. 

1. 7. Trabalho das Crianças a reconhecer e regular

Para discernir qual o trabalho que deve ser reconhecido como direito das crian-
ças é importante assegurar que o mesmo: (i) contribua para a saúde, o bem-estar e 
o equilíbrio da criança; (ii) não perturbe o percurso escolar da criança em termos 
de frequência e sucesso escolar; (iii) contribua para alimentar a curiosidade inte-
lectual, o interesse pela descoberta, a capacidade de inovação, a originalidade e 
criatividade; (iv) respeite os diferentes tempos da criança – o tempo para estudar, 
o tempo para brincar, o tempo para dormir e descansar, o tempo para conviver e 
participar na vida da comunidade e o tempo de trabalho; (v) promova o espírito 
crítico e participativo; (vi) resulte da vontade e a participação efectiva da criança 
nas decisões implicadas; (vii) que o contexto de trabalho seja adequado e se subor-
dine a princípios de justiça nas relações laborais, remuneratórias e hierárquicas; 
(vii) não seja exercido antes dos 12 anos (sarmento, bandeira & Dores, 2000).

Este é um outro ponto de vista que seria preciso consolidar na abordagem do 
trabalho infantil e que exigiria a revisão das concepções dominantes e do estatuto 
social que é atribuído às crianças, enquanto grupo geracional. A partir deste ou-
tro lugar de observação do trabalho das crianças, afirma-se que estas trabalham, 
que o fazem regularmente e o fazem dentro, e não fora, da estrutura económica, 
quer como produtores, quer como consumidores. A invisibilidade deste trabalho, 
segundo sarmento, deve-se ao facto de que algumas actividades que as crian-
ças exercem regularmente não serem consideradas trabalho, tal como as que são 
desempenhadas pelas mulheres. Actividades como o estudo e aprendizagem, as 
actividades domésticas, a ajuda familiar em actividades económicas, bem como o 
trabalho agrícola deveriam, por isso, merecer atenção, já que, não havendo con-
senso sobre o que é exploração, as crianças arriscam-se a não verem respeitados 
os seus direitos fundamentais de protecção, mas também de provisão e de parti-
cipação social. 

Neste contexto, torna-se importante reclamar a reflexão sobre o “ofício do alu-
no” enquanto “ofício da criança”, que se exerce não só no quadro da estrutura for-
mal da escola, mas também nos espaços sócio-educativos informais e nas relações 
entre pares onde a origem social de género e cultural impõem constrangimentos e 
desafios que podem ser imperceptíveis e desqualificados pelo mundo adulto que 
enquadra e governa os mundos sociais das crianças e jovens. 

o que desta perspectiva ressalta é a necessidade de reconhecer o valor económico 
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da actividade escolar, apesar deste não ser imediatamente evidente. É reclamada 
também a valorização do papel que as crianças desempenham enquanto crianças 
e alunas, na interface Escola-Comunidade e nas próprias famílias, contexto em 
que o seu saber e saber-fazer-acontecer anima interacções sociais e enriquece os 
recursos sociais e educativos dos mais velhos, com efeitos na sua inserção na 
esfera pública onde os direitos de cidadania se materializam não só no acesso 
a bens e serviços públicos como também na participação política em assuntos 
relativos ao bem comum.

É tendo em mente este cenário que se pode conceber um debate sobre o tra-
balho infantil, em que as crianças e jovens sejam reconhecidos como sujeitos e 
participantes activos na procura de perspectivas e formas de acção que deixem de 
alimentar a controvérsia entre a abolição e regulação de práticas e condições de 
trabalho das crianças. 

Desta perspectiva é possível defender, tal como faz sarmento (2000.a), que se 
articule a ideia de escola como lugar de trabalho, com a ideia de construção da 
cidadania da infância, que poderia contribuir para alterar a concepção ainda domi-
nante de trabalho como submissão precoce à condição proletária ou de sacrifício 
do lazer, em direcção a uma visão do trabalho como espaço de pertença social e de 
prazer no interior de uma efectiva política de cidadania da infância.

reconhecer este papel às crianças seria desencadear um processo social que as 
retiraria do lugar de clientes e beneficiárias de sistemas criados em nome da sua 
protecção e aprendizagem para inserção no mundo da produção económica e da 
reprodução social que se supõe habitado e governado apenas pelos adultos, para 
o lugar de sujeitos e actores sociais interessados do espaço de cidadania, com a 
devida salvaguarda da sua autonomia e segurança que é preciso acautelar tendo 
em conta a sua idade. Este reconhecimento seria importante para a sua inserção 
num mundo onde a sua condição social sofre o impacto de intensas e múltiplas 
mudanças, geradas pela reestruturação das relações sociais reproduzidas no espa-
ço doméstico e da comunidade e no espaço da cidadania garantida pelo princípio 
do Estado, vividas num clima de insegurança social em que a precarização das re-
lações de trabalho, a falta de oferta de emprego e o apelo e os padrões de consumo 
colocam os indivíduos e grupos em concorrência directa.

Esta realidade, ainda segundo o mesmo autor, justifica a necessidade de mobi-
lizar capacidades de participação em projectos, nas instituições, no espaço local e 
nas instâncias de decisão política, de modo a que o ofício das crianças possa ser 
constituído pela intervenção na comunidade.

1. 8. a representação social do trabalho infantil como problema a analisar

Revisitámos os múltiplos significados e valor que podem ser atribuídos à infân-
cia e ao trabalho, situámos a discussão sobre as relações entre educação e trabalho 
no quadro histórico e na dinâmica das transformações sociais. Admitimos que o 
consentimento social para os percursos de abandono escolar que anunciam ou 
precipitam o ingresso precoce das crianças e jovens no mercado de trabalho e das 
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relações de reprodução da vida familiar pode decorrer da discrepância entre os 
critérios oficiais que estão subjacentes à concepção dos programas e às medidas 
legislativas e de política social criados para a erradicação do trabalho infantil e a 
forma como os actores locais representam a participação das crianças nas activi-
dades económicas destinadas aos adultos.

A nossa hipótese é a de que, pese embora o empenho de algumas instituições na 
definição conceptual e na difusão da atitude de condenação do que é considerado 
como trabalho infantil, tanto a representação social quanto a posição veiculada 
pelos documentos e pelos media continua a ser polémica em universos consensu-
ais onde a concepção moderna de infância não tenha sido consolidada, a educação 
não seja reconhecida plenamente como um direito individual inalienável e como 
obrigação da sociedade face a qualquer criança (independentemente do seu meio 
de residência, pertença cultural e/ou inserção social de classe, género, etnia, esta-
tuto de cidadania nacional) e onde predomine a concepção tradicional do trabalho 
como valor moral.

nestas condições, o facto de haver crianças que trabalham no espaço domés-
tico, na agricultura, na fábrica ou no pequeno comércio, ou ainda na moda, no 
espectáculo e em desportos de alta competição, pode não ser reconhecido como 
uma transgressão do princípio da universalidade dos direitos da criança à infância, 
o que justificaria tomadas de posição e decisão contra práticas de discriminação 
e exploração e a favor do bem-estar, do desenvolvimento, da inserção de cada 
criança no grupo de pares e da formação para a participação laboral e cívica qua-
lificadas. 
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2. 1. decisões sobre procedimentos de investigação

Julgamos que o estudo de caso seria o método de investigação mais apropriado 
neste trabalho, na medida em que, por um lado, as fronteiras entre as representa-
ções sociais e o contexto não estão nitidamente demarcadas e, por outro, porque o 
que pretendemos é uma aproximação exploratória da relação entre representações 
sociais do trabalho infantil e consentimento para o mesmo.

o facto de, como propõe lessard-herbert, et al. (1994)  com este método a cons-
trução do campo de investigação ser mais aberta, ampla e manipulável, de admitir 
o recurso a várias fontes de dados, a diversas técnicas de recolha de informação 
e a uma diversidade de informantes, parece-nos muito favorável a tal procura de 
uma maior aproximação do problema no contexto em que se activam ou não as 
medidas e programas que visam a prevenção, remediação e eliminação do traba-
lho infantil. Como refere o autor, estamos face a uma prática de investigação que 
se orienta por uma visão sistémica ou topológica, em que as diversas dimensões 
implicadas no acto de investigação são interdependentes, e em que é possível 
passar de uma fase de exploração alargada para uma área mais restrita da análise 
dos dados e tomar decisões sobre informadores e sobre a distribuição do tempo, 
em contexto.

Nesta decisão foi tida em consideração a especificidade do quadro teórico e me-
todológico que constitui as representações sociais como elemento constitutivo de 
um campo de estudo que, segundo Vala (2004), é caracterizado pela complexidade 
e multidimensionalidade dos fenómenos psicossociais que constrói como objectos 
de conhecimento científico. Segundo o autor, a observação de tipo antropológico, 
as entrevistas qualitativas e a análise de conteúdo, assim como a análise quantita-
tiva de questionários ou mesmo de estudos experimentais ou quase experimentais, 
são métodos e técnicas mobilizadas nos estudos sobre as representações sociais, 
em função do recorte de dimensões e de aspectos do fenómeno que, por sua vez, 
responde aos propósitos específicos da investigação.

Assim, neste estudo, tal como em qualquer outro sobre as representações so-
ciais, o discurso dos actores sociais será assumido como um campo privilegiado 
de observação, no qual procuraremos (i) identificar os elementos que cada gru-
po selecciona e interrelaciona de um conjunto mais vasto de conceitos para dar 
sentido a factos desconhecidos que indiciem sobre a implicação das crianças em 
actividades produtivas nos espaços doméstico, da comunidade ou do mercado; (ii) 
descobrir se as teorias sociais práticas que circulam na escola e na comunidade 
local, enquanto meio social comum, fornecem os mesmos conteúdos cognitivos e 
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avaliativos com que o trabalho infantil é construído como problema social entre 
instâncias e actores políticos e sociais que lutam pela sua erradicação; (iii) indagar 
se as informações, crenças e ideias são retidas e suprimidas ou esquecidas por 
cada grupo, na construção dos esquemas ou imagens de pensamento com que se 
constroem as explicações e avaliações sociais de comportamentos, sentimentos, 
acontecimentos que envolvem as crianças visadas; (iv) saber se a referência aos 
contextos tem ou não a função de proteger a manutenção das suas explicações e 
avaliações sociais e se estas representações sociais organizam os comportamentos, 
as actividades comunicativas, a argumentação e as explicações quotidianas.

neste caso, o acesso e a construção deste conhecimento das representações so-
ciais, estará, no entanto, subordinado ao interesse de compreender como estas par-
ticipam na produção do consentimento para o trabalho infantil. Assim, os dados 
recolhidos por entrevistas serão assumidos como recurso de elucidação e intelegi-
bilidade do problema, no contexto da inserção dos actores em comunidades, cujas 
características, dinâmicas e recursos serão assumidos como fonte, entre fontes, de 
representações sociais sobre o trabalho infantil. Ao reconstruir o contexto social,  
económico e cultural, ou seja, o universo social e simbólico em que se inscrevem 
as interacções e práticas sociais, queremos prevenir que a interpretação faça recair 
sobre as crianças ou famílias e as suas motivações, a explicação e consequente res-
ponsabilidade para a persistência do trabalho infantil, escapando também ao que 
Sarmento (2002) qualifica como individualismo e psicologismo que desvaloriza 
as estruturas sociais e culturais que constituem a matriz social em que o trabalho 
das crianças é relativizado, sem ter em conta a desigualdade e a assimetria que 
atravessam o quotidiano da educação, do lazer, do jogo e do trabalho das crianças 
que resultam da divisão social do trabalho.

o estudo de caso parece-nos ser a melhor forma de mantermos a dimensão só-
cio-estrutural em presença, permitindo apreender de forma mais realista como as 
representações sociais dos actores que intervêm a partir da escola, ou em coopera-
ção com ela, nos processos de sinalização e encaminhamento do trabalho infantil 
se inscrevem no tecido social onde as oportunidades de vida e de mobilidade 
social estão desigualmente distribuídas.

Como técnicas de recolha de dados privilegiamos principalmente a análise do-
cumental e a entrevista semi-estruturada.

A análise documental permitiu apreender dados de estrutura e a organização de 
recursos sociais que diferenciam os meios de inserção dos sujeitos entrevistados 
e onde foram sinalizados casos de abandono escolar e são conhecidos casos de 
trabalho infantil.

A entrevista semi-estruturada foi utilizada como meio de estimular e sustentar a 
produção de um discurso pessoal e abundante, por sujeitos escolhidos por terem 
experiência imediata de contacto com situações ou com a problemática do traba-
lho infantil e/ou com o abandono escolar no âmbito da sua actividade profissional, 
e que por inerência das suas funções estão implicados na implementação das me-
didas de política social pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. no guião 
da entrevista optámos por colocar questões abertas que suscitassem um diálogo 
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que “autorizasse” a expressão espontânea de crenças, opiniões, ideias, imagens e 
valores elaborados sobre o trabalho infantil, sobre as crianças trabalhadoras, tendo 
como principal preocupação criar condições para que o material discursivo fosse 
produzido com o máximo de condições de franqueza social.

Para prevenir o efeito de desejabilidade social que poderia ocorrer na resposta a 
pedido de definições ou a questões directas e para suscitar a expressão de opiniões, 
a descrição de situações e a atribuição de sentido ao trabalho infantil, invocámos 
memórias de contacto directo ou indirecto com crianças que acumulavam o traba-
lho escolar com outra actividade produtiva ou que abandonavam o primeiro pela 
subordinação ou pela busca do segundo. A entrevista foi introduzida por questões 
relacionadas com o exercício da função profissional no local e solicitámos o relato 
de casos conhecidos directa ou indirectamente. na interacção com os entrevista-
dos pedimos esclarecimentos sobre as formas de trabalho, sobre as suas causas e 
efeitos na trajectória escolar e social das crianças, tendo em atenção diferenças de 
inserção social e pertença cultural dos casos invocados. o guião tentou manter em 
aberto a possibilidade dos entrevistados voltarem aos casos enunciados e de os 
relacionar com as políticas sociais existentes, posicionando-se contra, a favor ou 
à margem das mesmas.

o tratamento e a análise dos dados recolhidos por entrevista visaram apreender 
o modo como os vários grupos de actores sociais articulavam, nas suas explica-
ções e argumentação, o conhecimento factual de crianças que estão inseridas nas 
relações de produção económica, com o tema da infância, da relação entre traba-
lho e educação, do trabalho infantil, da sua erradicação.

Todas as entrevistas foram transcritas integralmente e depois de uma leitura 
flutuante das mesmas foi elaborada uma ficha-síntese dos conteúdos do discurso 
produzido pelos actores sociais, tendo em conta a problemática do consentimento 
social para o trabalho infantil. o que nos interessou reter das opiniões expressas 
sobre os casos invocados foram as explicações e justificações para tomadas de po-
sição, construídas com representações sociais que mobilizavam ou não os actores 
sociais para a intervenção.

Para objectivar o tipo de relação que mantinham com a representação social 
pública e oficial do trabalho infantil, tivemos em conta o tipo de casos escolhidos 
pelos nossos interlocutores para expressarem o conhecimento directo ou indirecto 
que tinham das situações. A caracterização dos casos conhecidos segundo sexo, 
idade, motivo de sinalização e o pedido de informação sobre o tipo e forma de tra-
balho, suas causas, encaminhamento ou resolução permitiu inferir sobre as fontes 
de informação e contextos de onde provinham os conteúdos cognitivos e avaliati-
vos das representações sociais. 

Na interpretação dos dados procurámos identificar o locus de responsabilidade 
social dos actores na atribuição das causas do abandono escolar ou análise dos 
efeitos da própria tomada de posição justificada em termos de legalidade ou mora-
lidade, tendo ou não em conta os espaços estruturados pela economia, pela política 
ou pela cultura local, e a tensão entre estas tendências e as normas e discursos 
sociais emanados de instâncias situadas na escala nacional e internacional.



42 Trabalho InfanTIl: 
represenTaçõese ConsenTImenTo soCIal

légis
A partir de uma primeira análise de conteúdo das falas e dos silêncios produzidos 

pelas entrevistas semi-estruturadas aos agentes locais, obtivemos os elementos 
que consideramos pertinentes para elaborar um inquérito por questionário. Este 
foi aplicado a um número mais representativo de profissionais implicados na 
sinalização e na resolução de casos de abandono escolar, tendo como objectivo 
garantir a possibilidade de tratamento estatístico que nos pudesse dar uma outra 
perspectiva de conjunto do conhecimento factual e disposições reveladas nas 
representações sociais nas duas comunidades. 

A elaboração das questões partiu da análise e síntese dos conteúdos das entrevis-
tas, com o que quisemos analisar tendências de opiniões, consensuais e contradi-
tórias, entre intervenientes nas duas localidades e entre o grupo de professores e os 
outros actores sociais que intervêm a partir da escola, onde se supõe que as crian-
ças estejam e sejam observadas e escutadas diariamente. Tal como nas entrevistas, 
o nosso interesse foi apreender os pontos de vista destes actores, como recurso na 
apropriação crítica dos conteúdos das entrevistas individuais pela sinalização de 
tendências de opinião ou posição convergentes ou contraditórias entre os diversos 
grupos de actores sociais.

2. 2. a preparação da entrada no terreno 

o processo de investigação foi iniciado a partir do diálogo com responsáveis 
pelo Programa para Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil 
(PETI), no qual tendo as representações sociais sido identificadas como um cons-
trangimento no acesso e intervenção em alguns tipos de trabalho das crianças, por 
efeito da posição social dos sujeitos que o exercem e dos sujeitos que o sancionam, 
o que tem reflexos na opinião pública em geral. 

o projecto inicial procurou responder a esta questão mas à medida que nos 
fomos apropriando do conteúdo dos documentos de política social nacional e in-
ternacional, dos relatórios da oIT, do PETI, da CnAsTI (Confederação nacional 
de Acção sobre o Trabalho Infantil) e dos dados disponibilizados pelo sistema de 
Informação Estatística sobre Trabalho Infantil (sIETI) fomos reencaminhando a 
nossa atenção para o contexto local. neste sentido, recorremos a diversas fontes 
documentais e de informação estatística, que embora não estando directamente 
relacionadas com o trabalho infantil, permitiram construir uma base de conheci-
mento contextualizado acerca das condições em que este emerge e dos sujeitos de 
quem é esperada a activação das medidas legislativas e de política social criadas e 
que constituímos como sujeitos de investigação. 

Esta orientação para o contexto e para os actores locais justificou-se pela com-
preensão de que toda a representação social pressupõe uma ligação entre um su-
jeito e um objecto, que é determinada por práticas sociais que, por sua vez, estão 
dependentes de condições sócio-culturais e sócio-económicas específicas. Impôs-

-se, assim, a necessidade de identificar e caracterizar o(s) território(s) geográfico, 
político e social onde identificámos grupos reais de sujeitos que são na sua maioria 
agentes de serviços locais, directa ou indirectamente implicados em acções de 
prevenção e remediação de trajectórias de abandono escolar.
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Embora os professores envolvidos nas lideranças de topo e intermédias das Es-

colas de 2º e 3º ciclo sejam o grupo sócio-profissional mais representado, pela pro-
ximidade quotidiana com os potenciais trabalhadores infantis, implicámos tam-
bém profissionais com outras formações e competências de intervenção, membros 
de associação de pais, dirigentes de IPss’s e párocos que cooperam entre si na 
intervenção em trajectórias consideradas de risco infantil. Também constituímos 
como sujeitos de representação social sobre o trabalho infantil crianças que fre-
quentam as escolas bem como jovens que já as frequentaram. 

Para situarmos a problemática do trabalho infantil no contexto local, recorre-
mos a diversas fontes de informação, designadamente: (i) ao Instituto nacional de 
Estatística (InE), onde recolhemos indicadores estatísticos e dados de caracteri-
zação demográfica, económica e social, incluindo informação sobre condições de 
habitação, actividades económicas, agricultura, comunicações e acessibilidades, 
problemas sociais e educação; (ii) a rede social dos dois Concelhos, o que facili-
tou o acesso ao Diagnóstico social que fundamenta o plano de desenvolvimento 
social local; (iii) os Conselhos Executivos das Escolas Eb2/3 em que a maioria 
dos entrevistados exerce funções, e onde nos foi facultado o Projecto Educativo, 
o regulamento Interno, Planos Anuais de Actividades e informação sobre casos 
de abandono escolar; (iv) o PETI Aveiro litoral que facilitou a consulta e análise 
das fichas de sinalização de abandono escolar; (v) as equipas da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Equipas Multiprofissionais, que nos 
forneceram dados e esclarecimentos sobre casos de abandono escolar, que indi-
ciaram ou precipitaram situações de trabalho infantil, incluindo as piores formas.

Depois de analisados estes dados, convidámos informantes privilegiados para 
um workshop que assumiu a forma de entrevista colectiva e que levantou a ne-
cessidade de realização de um segundo workshop com jovens com percursos de 
inserção precoce em actividades económicas nas duas localidades.

sistematizamos no Quadro 1 o que foi solicitado aos sujeitos durante a realiza-
ção dos dois workshops e os objectivos da sua realização.

Quadro 1 – Temas e objectivos das entrevistas colectivas e workshops

Temas 
abordados

- Concepção sobre o trabalho infantil
- Causas e efeitos do trabalho infantil
- medidas que visam a prevenção e erradicação de trabalho infantil

objectivos

- Apreender e analisar convergências e divergências de pontos de vista 
das representações sobre o trabalho infantil dos dois grupos

- Analisar o conhecimento comum e a posição dos sujeitos sobre as 
medidas de política social relacionados com o trabalho infantil e os 
programas criados para a erradicação do trabalho infantil

Implicámos na primeira entrevista colectiva profissionais de estruturas de saúde, 
educação, emprego e formação profissional de âmbito distrital e concelhio, que 
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participam em acções de diagnóstico e encaminhamento de casos de abandono 
escolar. 

Neste grupo estava representado o Centro de Formação Profissional e a Equipa 
do PETI, o Instituto Português da Juventude (IPJ), o Centro subregional da se-
gurança social, a Administração regional de saúde e o CAE enquanto estruturas 
de âmbito distrital. A nível concelhio estiveram representadas as Câmaras munici-
pais pelo sector de acção social, a Equipa Multiprofissional e a Comissão de Pro-
tecção de Crianças e Jovens dos dois concelhos. A nível das freguesias estiveram 
representadas as IPss’s, a Escola e num dos casos, por acumulação de funções, a 
Associação de Pais. 

Considerando a formação e o sector de actividade dos profissionais presentes, 
o sector educativo foi representado por um professor a exercer função de presi-
dente do Conselho Executivo de uma das escolas, por uma educadora integrante 
da Equipa Multiprofissional com sede na outra escola e por uma professora com 
funções de coordenação de recursos de apoio educativo a crianças com necessi-
dades educativas especiais. Os outros grupos profissionais representados foram as 
assistentes sociais com 4 participantes, os psicólogos com 3 e os sociólogos com 
2 presenças, além de 1 enfermeira e 1 jurista.

A agenda proposta para o workshop foi a clarificação do conceito de trabalho 
infantil, a identificação das suas causas e efeitos tendo em conta a experiência de 
intervenção nos dois contextos sociais. Fazia também parte da ordem de trabalhos 
a discussão dos modelos e resultados das medidas e acções implementadas como 
resposta preventiva e remediativa de situações de trabalho infantil.

Talvez seja interessante registar como um dos resultados deste workshop a refle-
xão e o cuidado investidos na preparação de condições de interlocução com e entre 
participantes no sentido de garantir a simetria de posições sociais dos presentes, na 
discussão dos tópicos propostos, constantes de um guião. Para tal foram criados 
três grupos de discussão, em que cada elemento da equipa deveria assegurar ape-
nas que o tempo do trabalho não ultrapassasse o limite estabelecido para que cada 
grupo elaborasse um resumo da sua reflexão que seria discutida em grande grupo.

Da reflexão da equipa sobre os enunciados e questões apresentadas pelos gru-
pos foram inferidos os temas para a elaboração do guião da entrevista, bem como 
as disposições de explicitação ou de ocultação de posições a respeito de alguns 
aspectos do problema. De registar, a este respeito, que apesar do tema proposto 
para discussão ser o trabalho infantil, a fluência da comunicação em que se ma-
nifestavam as percepções e avaliações dos participantes face ao tema só ocorreu 
quando as discussões foram ancoradas no tema do abandono escolar, da formação 
profissional, do risco social e infantil. Esta tendência denotou alguma fragilidade 
da representação social do trabalho infantil entre os agentes locais. 

Constatámos que embora a transposição do fenómeno do trabalho infantil para 
o universo reificado das ciências sociais e jurídicas tivesse resultado na sua codifi-
cação como conceito, que permite a comunicação e a objectivação da experiência 
das crianças trabalhadoras como problema social a resolver, o conceito de traba-
lho infantil circunscreveu o contributo dos participantes a tomadas de posição 
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éticas, de condenação do trabalho infantil que foram sendo relativizadas à medida 
que se referiam à sua prática social quotidiana, junto de crianças que trabalham. 
A percepção desta tendência constituiu uma pista importante, que foi tomada em 
consideração na elaboração do guião de entrevista a outros actores sociais.

Esta primeira abordagem do conteúdo e do processo de representação do tra-
balho infantil junto dos profissionais foi complementada e contrastada com a re-
alização de uma outra entrevista colectiva a jovens que viveram directamente a 
dificuldade de conciliação do trabalho escolar com outras formas de actividade 
necessárias à subsistência e à reprodução económica familiar numa das comuni-
dades escolhidas. 

o workshop realizado com os jovens teve como agenda os mesmos tópicos 
abordados com o grupo dos profissionais, ou seja, propôs o esclarecimento sobre 
o que se entendia por “trabalho infantil” e o que era “sabido” sobre as suas causas, 
efeitos e formas, bem como sobre as acções promovidas localmente para prevenir, 
remediar e erradicar o trabalho infantil nas suas comunidades.

sobre este workshop registamos o cuidado adicional de toda a equipa com a 
informalidade do contexto físico e social da comunicação e das interacções, a 
atenção à linguagem e o compromisso de confidencialidade que nos pareceram ser 
as condições fundamentais para garantir a franqueza social no diálogo com e entre 
participantes. o grupo era constituído por 7 adolescentes e jovens, com idades 
compreendidas entre os 14 e 25 anos, com quem havia antecedentes relacionais 
por parte de um dos elementos da equipa de investigação. o registo em vídeo 
desta discussão que, obviamente, foi autorizado pelos participantes, permitiu que 
fizéssemos uma segunda leitura dos discursos no sentido de desocultar experiên-
cias mais ou menos positivas vividas na escola que muitos tiveram que abandonar 
e para a qual nunca foram convidados a regressar.

Estes dois workshops foram realizados na Universidade de Aveiro e todos os 
sujeitos foram convidados pessoalmente, por contacto directo ou telefónico, o que 
garantiu a implicação pessoal dos presentes na discussão. mais do que avaliar 
o consenso ou a polarização das opiniões expressas, interessou-nos apreender a 
diversidade de argumentos que sustentavam as tomadas de posição dos presentes 
face ao trabalho infantil, perspectivado a partir do campo educativo e do interesse 
das crianças. Pudemos então reconhecer a impossibilidade de dissociar o traba-
lho infantil das questões tematizadas como risco infantil, insucesso e abandono 
escolar enquanto duas faces de uma mesma problemática social, que implica de 
forma mais imediata os agentes do sistema educativo, ainda que na sua retaguar-
da se encontrem outros profissionais do sector da saúde, da segurança social, da 
formação e emprego, da justiça e outros cidadãos comprometidos na acção social 
comunitária. 

A seguir apresentamos os principais registos da participação dos intervenientes 
em cada um dos workshops (cf. Quadro 2): o grupo dos profissionais e o grupo 
dos jovens ex-trabalhadores infantis, no que procuramos identificar convergências 
e divergências relativamente à definição, explicação e possibilidade de resolução 
do trabalho infantil.
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Quadro 2 – opiniões recolhidas durante os workshops 

Temas Workshop I
(Profissionais)

Workshop II
(Crianças-Trabalhadoras)

Termos de 
definição 

do trabalho 
infantil

Dificuldade de entendimento do 
próprio conceito de trabalho infantil.

Trabalho doméstico; agrícola; 
artístico; industrial; piores formas.

Ilegalidade antes dos 16 anos.

Actividades que podem (ou não) 
ser remuneradas e ser (ou não) 
desempenhadas em contexto 
empresarial. Vendável. Cujo lucro 
não reverte a favor do próprio.

sujeição a trabalhos indesejados/
forçados.

Imposto. Clandestino.

Actividades que podem condicionar 
física e psicologicamente os menores.

Perturbam o desenvolvimento global 
da criança.

Violação do direito de acesso à 
escolaridade 
interfere no rendimento escolar.

“Antes andar a trabalhar do que 
andar na escola a aprender vícios”; 
consoante o estrato social, assim é 
percepcionado o trabalho infantil: 
artístico, futebol, nível de exigência 
na escola.

As meninas trabalham em 
casa, os rapazes vão à escola 
e quando regressam a casa 

“não fazem nada”.

Clandestinidade: quando 
vêm os fiscais, escondem-se.

Trabalho feito como 
retribuição da ajuda de 
familiares (mãe, pai, 
padrinho…).

Trabalho que é “dado”mas 
não recebido como forma de 
ajuda.

os patrões aproveitam-se 
da situação; aos mais novos 
pagam menos; trabalhos 
mais pesados.
Trabalho sem horários; sem 
definição de funções; sem 
condições de segurança.

Falta de preparação, de 
maturidade e de orientação.

são postos de lado pela 
escola por serem “mais 
pobres”. não os incentiva. 
os próprios professores 
dizem que deviam ir 
trabalhar.

Quando saem da escola, não 
são convidados a regressar. 

“se não tens cabeça para 
estudar, vais trabalhar” 
(independentemente da 
idade).

Continua
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do problema

Falta de protecção das crianças. 

A (des)articulação de critérios entre 
serviços (a segurança social aceitar 
descontos de um menor em trabalho 
ilegal).

A (in)eficácia das políticas sociais de 
Educação e segurança social, i.e., 
muitos projectos, sem avaliação da 
sua eficácia.

Discrepância entre objectivos 
propostos pelos diferentes programas, 
meios  e prazos disponibilizados 
para os alcançar. 

As várias instituições não devem 
trabalhar de costas voltadas, o que 
afecta a qualidade do atendimento 
institucional.

A escola não tem recursos suficientes 
para evitar o abandono escolar. 
Há dificuldade em “contornar” 
o disposto na lei. Demasiada 
burocracia.

Despesas. o Estado não 
ajuda.

Falta de apoio por parte da 
escola e segurança social 

perspectivas 
de solução

A lei deveria permitir a definição 
dos projectos de vida a partir das 
condições individuais, sociais de 
cada caso de modo a que a criança 
fosse protegida e adquirisse as 
competências mínimas.

os empresários tanto podem 
favorecer a exploração como a 
integração dos jovens, se garantirem 
condições legais de trabalho.

os professores não deviam 
ter só o papel de ensinar. 

os professores deviam 
encaminhar para o psicólogo 
na escola, para a formação.

os cursos do Centro de 
Formação deveriam oferecer 
escolhas adequadas e úteis.

o que achamos interessante sublinhar, deste contraste de pontos de vista cons-
truídos, uns, a partir de fora, pelos profissionais, e outros como realidade objec-
tivada e a partir de dentro, pelos próprios jovens, como experiência subjectiva, é 
o facto de o primeiro grupo ter definido o problema em termos de relações de 

Continuação
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troca económica, relações de exploração, e por referência a implicações futuras 
ou como “mal menor” preventivo de situações de marginalidade social; o segundo 
grupo definiu o problema como dívida familiar e obrigação pessoal, em termos de 
vivência de opressão, abuso, maus-tratos, stresse e frustração quotidianos e perda 
de sentido de pertença e marginalização no contexto escolar. o que há de comum 
é que ambos os grupos referem, a partir de diferentes pontos de vista, uma possí-
vel ineficácia ou inadequação das políticas e das instâncias oficiais, cujo impacto 
é analisado pelo primeiro grupo em termos de disfuncionalidade e desarticulação 
dos serviços e pelo segundo grupo como carência e precariedade de recursos. re-
lativamente a perspectivas de solução, o primeiro grupo refere a necessidade de 
flexibilização das leis e da sua aplicação aos casos concretos e a possibilidade de 
se perspectivar de outra forma o papel dos empresários, enquanto o grupo dos jo-
vens vê a solução na superação de alguns limites inerentes ao papel dos professo-
res em termos de apoio na procura de saídas e na adequação de oferta de formação 
às suas escolhas e utilidade nos contextos em que se movem.

Foi a reflexão sobre o conteúdo e o processo de comunicação experimentado 
nas duas entrevistas colectivas que nos permitiu constatar que, apesar de existir 
um universo consensual construído a partir das práticas e das interacções quotidia-
nas, o modo como cada grupo se apropria deste saber social implícito depende da 
sua posição (estatuto e função) no campo social. o trabalho infantil que é vivido 
como experiência ou memória pessoal não coincide com o que é entendido como 
sintoma da disfuncionalidade das famílias ou da sociedade desigualitária, cujo 
sistema educativo não consegue assegurar a integração social de todos.

Esta constatação advertiu-nos para a necessidade de diferenciar os dispositivos 
de investigação, em que os instrumentos e processos de interlocução com os acto-
res sociais pudessem assegurar o acesso ao seu discurso em condições de simetria 
e de franqueza social, tendo em conta a especificidade da inserção social de cada 
um. 

Além de procurar resposta para a questão “como se sabe” o que é o trabalho 
infantil, pressupondo a existência de um saber comum, passou a ser importante 
clarificar “a partir de onde se sabe” o que é o trabalho infantil, reconhecendo que 
na distinção do que bourdieu (1998) designa como “pontos de vista” poderíamos 
encontrar pistas sobre como as representações sociais podem participar no consen-
timento do trabalho infantil.
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3. 1. o distrito de aveiro como contexto de desenvolvimento económico e 
social

Escolhemos o Distrito de Aveiro para analisar o impacto das representações 
sociais na produção de consentimento social para o trabalho infantil por se tratar 
de um território onde parece existir todo um conjunto de condições que julgamos 
suficientes para viabilizar o pleno exercício de direitos à protecção social e à edu-
cação pelas crianças que o habitam.

Como veremos adiante na caracterização do distrito e dos dois concelhos – Avei-
ro e de Águeda – em que identificamos os sujeitos entrevistados, existem bons 
indicadores de produção de riqueza, como o nível de especialização de algumas 
actividades económicas, a taxa de actividade e a taxa de desemprego, e ainda a ex-
tensão e a acessibilidade a serviços de saúde, educação, segurança social, formação 
profissional e emprego. A existência destas actividades em quantidade e qualidade 
faria supor que todas as crianças estão dispensadas e protegidas socialmente contra 
o esforço e a obrigação de participarem na reprodução familiar e social. no entanto, 
apesar da evidência dos níveis de desenvolvimento económico e social atingidos 
nesta região e apesar da presença visível do Estado-Providência, o diagnóstico 
social concelhio e outras fontes mostram que a condição social da população man-
tém-se bastante heterogénea. o abandono escolar persiste aí, quer como indício e 
sintoma, quer como factor facilitador da inserção precoce das crianças de alguns 
sectores da população no mundo da produção económica e da reprodução social.

Pensamos que o conhecimento deste contexto social pode facultar-nos referên-
cias relevantes para apreendermos os aspectos comuns e os que diferenciam os 
mundos de vida das crianças e os horizontes de determinação social que se fazem 
presentes e são sancionados quotidianamente nas duas Escolas, a partir de onde os 
nossos entrevistados foram convidados a tomar posição face à realidade do traba-
lho infantil e às medidas que visam a sua prevenção e erradicação.

3. 1. 1. o tecido económico e social que envolve as escolas

o Distrito de Aveiro ocupa 2800,3 Km2 e tem uma população de 713 575 ha-
bitantes, o que corresponde a 7,2% da população nacional (InE, 2001). A sua 
densidade populacional é uma das mais elevadas do país, correspondendo a 254,8 
habitantes por Km2 (cf. Quadro 3), sendo considerada uma “região favorável à 
fixação populacional” dado possuir um dos mais elevados coeficientes de locali-
zação do país, depois de lisboa, Porto e braga (Araújo e sá, 1988: 13). 
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Quadro 3 – Densidade populacional do distrito e concelhos

Área 
Km2

Dens. 
hab/
km2

População residente População residente 
totalhomens mulheres

1991 2001 1991 2001 1991 2001

88796,7 111,8 4047 4521845 4765444 4854081 5103899 9375926 9869343

2800,3 254,8 208 317098 346701 337167 366874 654265 713575

199,9 366,9 14 32004 35219 34440 38116 66444 73335

335,3 146,6 20 21469 23764 22576 25277 44045 49041

Fonte: Censos de 1991 e 2001

o concelho de Aveiro ocupa uma área de 199.87 Km2 junto à costa atlântica, 
e está dividido administrativamente por 14 freguesias, das quais duas são de 
natureza claramente urbana, Glória e Vera Cruz, e as outras com uma natureza 
mista. Trata-se de um território de pequena dimensão mas de elevada densidade 
demográfica (366,90 hab/Km2), superior à média do distrito (254,8 hab/ Km2) e 
bastante acima da média nacional (111,8 hab/Km2). A sua dinâmica demográfica 
evidencia um crescimento da população bastante acentuado na década de 90 
tendo-se verificado, neste período, um aumento de 10,4%, valor próximo da 
média do distrito (10,1%) mas superior (cerca do dobro) ao crescimento médio da 
população portuguesa registado neste mesmo espaço de tempo (5,3%). A estrutura 

Fr
eg

ue
si

as

Zo
na

 G
eo

gr
áfi

ca
C

on
tin

en
te

D
is

tri
to

 d
e A

ve
iro

C
on

ce
lh

o 
Av

ei
ro

C
on

ce
lh

o 
Á

gu
ed

a



53

légis légis
etária da população do concelho apresenta níveis de envelhecimento inferiores 
ao todo nacional, no entanto, na última década do século XX assistiu-se a um 
envelhecimento considerável da população. Assim, enquanto o peso da população 
com menos de 24 anos desceu de 18,4% para 15,3%, o da população com mais de 
65 anos subiu de 5,7% para 8,4%.

Quanto ao concelho de Águeda, fica situado na transição do litoral mais desen-
volvido, enquanto espaço de localização das actividades económicas e dos servi-
ços, com o interior mais pobre e ruralizado. o seu território ocupa uma área total 
de 335,3 km2 e encontra-se administrativamente dividido em 20 freguesias. Para 
além da sede do concelho e de outros centros de pequena dimensão, o restante 
povoamento é disperso. não obstante, apresenta uma razoável concentração po-
pulacional: 146,3 hab/ km2, acima da densidade nacional que é de 111,8 hab/km2, 
mas abaixo do distrito de Aveiro com 254,8 hab/km2. Durante a década de 90, a 
população residente neste concelho cresceu 11,35% tendo passado, segundo dados 
do InE, de 44 045 residentes em 1991 para 49 041 em 2001. Trata-se de um cres-
cimento ligeiramente superior ao da região em que este concelho se insere (10,1%) 
e consideravelmente superior ao que ocorreu em todo o território nacional (5,3%). 

3. 1. 2. percursos e condições diferenciadas de desenvolvimento 
socioeconómico 

o Distrito de Aveiro é reconhecido pelo ritmo e densidade do processo de in-
dustrialização. A sua população activa é de 355 721 pessoas, o que corresponde a 
7,7% da população activa nacional e coloca este distrito em 4º lugar a nível nacio-
nal, depois de lisboa, Porto e braga.

numa perspectiva histórica breve, importa referir os factores que participaram 
no desenvolvimento económico dos dois concelhos que aqui teremos em atenção.

As actividades económicas no concelho de Aveiro estiveram intimamente liga-
das ao mar com o qual se comunicava através da barra, desenvolvendo-se assim 
em redor do porto de Aveiro por onde passavam os produtos, quer vindos do ex-
terior (importações ou actividades piscatórias) quer os resultantes da produção 
nacional, especialmente da região centro, tanto agrícola como industrial. A liga-
ção ao mar pela barra propiciou o desenvolvimento económico desta região e a 
diversificação das actividades económicas a partir do século XV (Arroteia, 2000), 
entre as quais podemos destacar as actividades económicas ligadas ao comércio, à 
pesca (de costa e de alto-mar), à produção de sal e apanha de sargaço, à construção 
naval, à construção civil e à produção de outros bens de consumo (Arroteia, 1998: 
47). As indústrias acima referidas vão estar na base do desenvolvimento indus-
trial encetado durante o século XIX, especialmente depois de em 1864 ter sido 
inaugurada a via férrea que permitiu o intensificar das trocas com outras regiões 
do país e também com Espanha. Neste período intensifica-se o desenvolvimento 
da indústria cerâmica e do vidro e das actividades económicas ligadas ao mar: 
produção de sal, pesca, especialmente do bacalhau, e construção naval. Durante o 
século XX intensifica-se a indústria da cerâmica, o que torna este concelho, a par 
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de Águeda, o mais representativo do distrito de Aveiro (19,4% cada). Aparecem 
novas indústrias ligadas ao sector alimentar, à produção metalúrgica e máquinas, 
à produção automóvel e a outros domínios, como a indústria do papel, as artes 
gráficas, a química e as madeiras (Martins, 1999: 236). 

no caso de Águeda, a actividade económica desenvolveu-se durante o século 
XIX como resultado, entre outros aspectos, de se localizar aqui um entreposto co-
mercial, na confluência do rio com as vias terrestres que conduziam ao interior da 
região por onde se escoavam para o exterior os excedentes das produções agríco-
las e das indústrias nascentes. A estes aspectos básicos vão seguir-se, na óptica de 
José reis (1992: 205), um conjunto de condições, primeiro de natureza endógena, 
como a existência de capital com alguma abundância e de força de trabalho habi-
litada do ponto de vista técnico e cultural e depois, já no pós-guerra, esta dinâmica 
é incrementada pela influência de factores exógenos, como a entrada de capital e 
de novas tecnologias, tornando este concelho entre os mais industrializados do 
distrito de Aveiro, a par de santa maria da Feira, oliveira de Azeméis, Aveiro e 
são João da madeira. Dado que este processo de industrialização coexistiu com 
a manutenção da pequena exploração familiar e respectivas estruturas tradicio-
nais, a reprodução da força de trabalho pode ser mantida a baixo custo, por ser 
suportada pela família dos operários-camponeses que nestas circunstâncias não 
desenvolveram uma identidade sustentada na consciência de classe.

o tecido empresarial do distrito é bastante heterogéneo, quer quanto à sua distri-
buição por concelho, quer por sector de actividade. A concentração da população 
activa e das empresas é não apenas geográfica mas também por sector de activida-
de, com destaque para: a metalurgia de base, a fabricação de produtos metálicos e 
de máquinas e equipamentos (22,8%); a indústria de produtos de couro e borracha 
(20,4%); a indústria da madeira, mobiliário e cortiça (17,6%). Destacam-se, ainda, 
as indústrias ligadas à produção de produtos minerais não metálicos (9,7%), a 
indústria alimentar (7,0%) e automóvel (4,1%). nos últimos anos há mudanças 
significativas, com destaque para a diminuição do peso das indústrias mais tra-
dicionais ligadas ao têxtil e ao calçado e para o crescimento da actividade nos 
sectores da indústria alimentar e produção de máquinas e equipamentos, em que 
se destaca a indústria automóvel.

os concelhos Aveiro e de Águeda integram as zonas que concentram 71,6% 
de todas as empresas do distrito de Aveiro e 71,9% da sua população activa da 
indústria transformadora, situando-se respectivamente na 3ª e 4ª posições entre os 
concelhos com maior concentração do emprego e do número de empresas. 

o que nos parece importante ressaltar da observação é que apesar da diversidade 
de actividades económicas que caracteriza o distrito, os dois concelhos concen-
tram o maior número de empresas dedicadas ao fabrico de produtos metálicos 
(excepto máquinas), de produtos minerais não-metálicos e de madeira (excepto 
mobiliário). 

o que diferencia os dois concelhos é o número de trabalhadores implicados 
no fabrico de produtos metálicos (excepto máquinas) e de produtos minerais 
não-metálicos (39,3%), ocupando-se os restantes na fabricação de máquinas 
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e equipamentos (16,0%) e fabricação de veículos automóveis (7,6%) em 
ambientes que recorrem a tecnologias mais especializadas. Em Águeda, 44,3% 
dos trabalhadores estão ocupados no fabrico de produtos metálicos (excepto 
máquinas) e de produtos minerais não-metálicos, havendo mais 12,4% implicados 
na transformação de madeira, o que dispensa uma formação mais diferenciada.

3. 1. 3. a estruturação económica da vida social

A distribuição da população activa por sector de actividade, nos concelhos de 
Aveiro e de Águeda, apresenta algumas diferenças que importa assinalar.

Como é possível verificar no quadro seguinte, no concelho de Aveiro o sector 
terciário é mais representativo (com 63,4%) do que o secundário (34,6%). no 
concelho de Águeda a situação inverte-se a favor do sector secundário (59,9%), 
ocupando o sector terciário a segunda posição (com 38,0%).

Quadro 4 – Distribuição da população activa por sector de actividade (%)

Espaços
Primário secundário Terciário

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Aveiro 5,2 2,1 37 34,6 57,8 63,4

Águeda 10,9 2,1 61,3 59,9 27,8 38,0

Quanto ao sector primário, constitui em ambos os concelhos uma actividade re-
sidual e em declínio. Em Aveiro, não obstante ser uma região com boas condições 
para a produção ligada à pesca, agricultura e agro-pecuária, a respectiva popula-
ção activa desceu de 5,2%, em 1991, para 2,1% em 2001 (cf.Quadro 4). no caso 
de Águeda, como mostra o Quadro 4, o sector primário perdeu 8,1% da sua popu-
lação activa passando a constituir apenas 2,1% do total. Esta quebra tão acentuada 
resulta do facto de se tratar de uma actividade económica que funcionava de forma 
tradicional e em complementaridade com as actividades desenvolvidas nos outros 
sectores, especialmente no industrial. As explorações são de pequena dimensão e 
na quase totalidade de natureza singular (99,4%) e só 0,6% se constituem como 
sociedades. A população activa no sector agrícola reparte-se por três grupos: os 
que apenas trabalhavam na agricultura de natureza familiar e que tendencialmente 
estão envelhecidos, possuem baixos níveis de instrução e muitos não são alfabe-
tizados; os designados operários-camponeses, mais escolarizados e que vão para 
a exploração agrícola no fim do dia ou durante o fim-de-semana; os assalariados 
agrícolas, em pequeno número dada a natureza da propriedade constituída pelo 
minifúndio.

não obstante as alterações ocorridas no sentido da terciarização, o sector secun-
dário mantém-se dominante no concelho de Águeda, onde a indústria, especial-
mente a transformadora, é a principal actividade, sendo as mais representativas: a 



56 Trabalho InfanTIl: 
represenTaçõese ConsenTImenTo soCIal

légis
metalurgia de base e produção de produtos metálicos, máquinas e equipamentos 
(42,0%); produtos minerais não metálicos (12,7%); madeiras e mobiliário (12,4%), 
de acordo com a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA, 2003).

o sector secundário em Aveiro perdeu população activa para o sector terciário 
e registou alterações na sua estrutura como as que indicia o crescimento das se-
guintes actividades: indústria da metalomecânica de base e produção de máquinas 
e equipamentos (35,9%); produção de produtos minerais não metálicos (25,2%); 
indústria alimentar (11,4%); e indústria automóvel (7,6%) (cf. Quadro 4). Aliás, 
como atrás já se referiu, o peso mais significativo na composição económica do 
concelho está associado ao sector terciário. o peso da população activa no sec-
tor terciário/“quaternário” passou de 57,8%, em 1991, para 63,4%, em 2001 (cf. 
Quadro 4), o que se pode justificar com o facto do concelho ser sede do distrito, 
pelo que exerce um grande poder de atracção dos serviços públicos e privados no 
domínio da saúde, da educação, e da assistência social. Importa aqui mencionar 
também o papel que a Universidade de Aveiro tem desempenhado nesta mudan-
ça, enquanto pólo de atracção de jovens para a realização de formação superior, 
muitos dos quais aqui fixam residência após a sua conclusão (Arroteia & Martins, 
1998: 27; martins, Arroteia & Gonçalves, 2002: 33). salientamos também a im-
portância da associação da Universidade a centros de investigação, como foi o 
caso do CET (Centro de Estudos e Telecomunicações), mais tarde PT Inovação.

Finalmente, importa dar relevo ao facto de em ambos os concelhos a taxa de 
desemprego ter tido valores inferiores aos da região e aos do país (6,1% em 1991 
e 6,9% em 2001). Em Águeda, os valores foram 1,7% em 1991 e 2,9% em 2001 e 
em Aveiro os valores subiram de 4%, em 1991, para 5,4%, em 2001.

3. 1. 4. Condições de abertura ao exterior

Como temos vindo a observar através dos indicadores apresentados, os con-
celhos de Aveiro e Águeda são dois territórios que, apesar das suas diferenças, 
podem ser igualmente considerados como favorecidos em muitos aspectos, a que 
não é alheio o facto de contarem com bons meios de comunicação e boas acessi-
bilidades.

O concelho de Aveiro, além de ter sido favorecido pela sua localização geográfi-
ca (litoral, local de passagem entre o norte e o sul e ponto de ligação entre o mar e 
a Europa) e pela sua orografia (região plana e lagunar), teve também a seu favor o 
facto de ser atravessado pela principal via férrea desde finais do século XIX e ser o 
ponto de partida e chegada da linha do baixo Vouga. Além do caminho-de-ferro, a 
região conta com excelentes vias de comunicação, quer marítimas, como é o caso 
do porto de Aveiro, quer terrestres, com a cidade de Aveiro ligada às principais au-
toestradas do eixo lisboa/Porto e Espanha/Europa. Trata-se, por conseguinte, de 
um concelho privilegiado quanto às acessibilidades (em quantidade e qualidade) 
aos principais centros urbanos do país ao exterior.

Quanto ao concelho de Águeda, foi também favorecido, não só pela sua 
proximidade do litoral e pela sua orografia, como também por boas vias de 
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comunicação, quer na sua ligação com a sede do distrito, quer pela via que 
liga o litoral a Espanha (A25), quer e sobretudo pela auto-estrada e outras vias 
nacionais que ligam este concelho aos principais centros urbanos do País. Está 
ainda ligado à capital de distrito por via ferroviária de nível suburbano, servindo 
de complemento ao sistema de transportes rodoviários. Possui ainda próximo um 
aeródromo embora se encontre desactivado em termos económicos. Esta realidade 
tem propiciado não apenas o desenvolvimento das actividades económicas e o 
incremento das ligações com as regiões limítrofes, como tem permitido também a 
fixação de residência de pessoas que trabalham em outros centros, especialmente 
no concelho sede do distrito.

 
3. 1. 5. a outra face da realidade ou as contradições do desenvolvimento 
local 

Importa agora enunciar, ainda que sem a extensão e profundidade analítica que 
seria desejável, o conjunto de problemas sociais identificados pelo conselho local 
de acção social, no âmbito do diagnóstico social, realizado a partir de 2001, com 
o intuito de servir de base ao plano de desenvolvimento social dos dois concelhos.

De acordo com relatório do conselho local de acção social, os problemas sociais 
são de vária ordem e capazes de criar processos diferenciados de exclusão social 
como os que estão associados: 1) à falta de recursos materiais, aos baixos níveis 
de instrução e de formação, ao desemprego ou ao emprego/trabalho precários; 2) 
aos problemas de isolamento e falta de meios que garantam a auto-suficiência re-
sultantes da condição de idoso ou de outros quadros problemáticos; 3) às questões 
do racismo, da xenofobia ou de integração de ex-reclusos; 4) às rupturas familia-
res; 5) à toxicodependência, ao alcoolismo, à prostituição e a outros problemas 
destrutivos da personalidade. Citando um inquérito feito às instituições que actu-
am nestes domínios, o Conselho local de Acção social (ClAs) apresenta como 
principais problemas (CmAv, 2003: 441): o envelhecimento, o alcoolismo, a falta 
de habitação, a toxicodependência, a existência de crianças e de jovens em risco, 
a pobreza, o analfabetismo, o desemprego, a marginalidade, a violência domésti-
ca, a prostituição, a deficiência e, por último, os sem-abrigo. O mesmo relatório 
refere que as categorias sociais mais vulneráveis são os idosos, os jovens sujeitos 
a abandono escolar precoce, os desempregados e as minorias étnicas. Como re-
sultado deste quadro, considera-se que existem deficiências de recursos sociais, 
desportivos, culturais e educativos a que importaria dar resposta.

De acordo com o mesmo relatório, estes problemas estão mais localizados em 
dezasseis bairros, os quais assumem elementos simbólicos por si só capazes de 
criar estigmas sociais e de diferenciar negativamente os seus habitantes. Importa 
realçar que dois dos bairros se encontram no espaço territorial abrangido pelo 
presente estudo, sendo um deles, de acordo com o relatório citado (CmAv, 2003: 
648), o responsável por quase metade de todas as situações de “desvio” e de “com-
portamentos anti-sociais” do concelho.

Quanto à situação do concelho de Águeda, e segundo o relatório do Diagnóstico 
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Social (CmAg, 2003), existem neste espaço problemas sociais com algum peso, 
associados a uma diversidade de factores: à situação do idoso; às dificuldades 
físicas e mentais; aos sem-abrigo; às minorias étnicas; aos processos de exclusão 
das crianças e dos jovens. neste último caso, as situações vão desde a sua 
não integração nos espaços sociais e escolares às situações de desvio e até de 
marginalidade, colocando mesmo em perigo a sobrevivência física dos sujeitos 
envolvidos. o mesmo relatório (CmAg, 2003) atribui estes factos a um conjunto 
vasto de causas: à desregulação da vida social (especialmente da vida familiar) 
e à falta de políticas sociais articuladas; à inexistência de uma escola inclusiva 
e que forneça alternativas a estes sujeitos; aos processos de não aprendizagem e 
consequente abandono precoce da escola; às alterações da família; à existência 
de situações associadas à toxicodependência, ao alcoolismo, à prostituição, ao 
desemprego e aos baixos níveis de escolaridade. 

A situação social é definida pelo respectivo CLAS como preocupante, especial-
mente no que respeita às “crianças em risco”3, categoria assim designada pelo 
documento supracitado e que nós mantemos. o relatório assinala a existência de 
130 crianças em risco, de ambos os sexos, distribuídas pelas três faixas etárias ana-
lisadas: 43 na faixa dos 0-5 anos; 53 na faixa dos 6-12 anos; e 34 no segmento dos 
13-18 anos. De salientar que só na freguesia que corresponde à sede do concelho 
regista-se um total de 53 casos de crianças em risco, o que representa 40,7%. se-
gundo os autores do estudo que estamos a citar, tal facto deve-se à maior concen-
tração de estabelecimentos de educação e ensino e também à circunstância de “se 
encontrarem na sua periferia algumas zonas socialmente degradadas”. Pensamos 
que a referida concentração de escolas na sede do concelho e a constatação, as-
sinalada pelo Diagnóstico Social, de que a maioria das denúncias de crianças em 
risco parte das escolas, justificam esta concentração de casos. A mobilidade das 
populações no interior de um dado território, como o concelho, pode influenciar a 
procura de uma escola fora da sua área de residência, dificultando-nos o desenho 
de um “mapa de risco” neste concelho. A título de curiosidade, nas freguesias do 
território educativo do agrupamento de escolas que estamos a caracterizar, regista-

-se um total de 22 crianças em risco com a seguinte distribuição etária: 9 dos 0-5 
anos; 4 dos 6-12 anos; 9 dos 13-18 anos.

na óptica dos autores do Diagnóstico Social, as “crianças em risco” (com ida-
des compreendidas, recordamo-lo, entre os 0 e os 18 anos de idade) são especial-
mente atingidas por situações de: i) abandono escolar; ii) dificuldade das escolas 
em encontrar respostas pedagógicas inclusivas, designadamente os Currículos Al-
ternativos; iii) dificuldade da estrutura social em interiorizar a noção de criança/

3  No texto os autores utilizam o conceito “criança em risco”. No espaço dedicado à clarificação 
de conceitos dão a seguinte explicação para “Criança ou jovem em perigo”: “toda a criança ou 
jovem que seja abandonada ou que viva entregue a si própria, sofra de maus-tratos, ou seja vítima 
de abusos sexuais, não receba os cuidados ou a afeição adequada à sua idade e situação pessoal, 
seja obrigada a actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade; esteja sujeita a 
comportamentos que afectem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional e que 
assuma comportamentos ou se entregue a actividades ou consumos que afectem gravemente a sua 
saúde, segurança, formação ou desenvolvimento” (CmAg, 2003: 18).
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jovem como um ser de direito; iv) baixo nível de consciência da corresponsabili-
zação das pessoas individuais ou colectivas no processo de protecção das crianças 
ou jovens; v) deficiente funcionamento da estrutura subsidiária da promoção e 
protecção (CmAg, 2003: 21).

O mesmo documento identifica como “ameaças” que se colocam aos jovens dos 
12 aos 18 anos “em situação de exclusão”: i) o sistema escolar não inclusivo; ii) a 
dificuldade de integração em grupos (necessidade de símbolos de pertença); iii) a 
dificuldade de relacionamento e de intercâmbio inter-geracional; iv) o abandono 
escolar sem a escolaridade obrigatória; v) a falta de formação profissional; vi) a 
nova política de inserção laboral (CmAg, 2003: 11).

o Diagnóstico Social do concelho de Águeda identifica também como ponto crí-
tico o “Baixo nível educacional/formação profissional” da população, a qual é con-
frontada com os seguintes factores adversos: i) aumento do desemprego; ii precarie-
dade contratual; iii) baixos salários; iv) dificuldade de aquisição das competências 
profissionais; v) trabalho ilegal (menores e desempregados a receber subsídio); vi) 
baixo nível de conhecimento da mão-de-obra escolarizada (CmAg, 2003: 148). os 
autores consideram ainda que “o baixo nível de instrução e formação da população 
é uma agravante das situações de desemprego e precariedade contratual”.

Esta afirmação merece um comentário relativamente ao carácter recorrente dos 
relatórios realizados nas diferentes áreas administrativas e das análises desenvol-
vidas pelos técnicos locais. Estes relatórios, se fossem construídos como objecto 
de uma análise das relações sociais existentes e a consideração por factores tais 
como a concepção e aplicação das políticas, seja a nível macro, meso ou micro 
poderiam implicar o reconhecimento de que: i) estes mesmos problemas sociais 
são referidos em vários espaços e com valores elevados e, em alguns casos, pre-
ocupantes; ii) estes problemas tendem a estar na sua maior parte associados mais 
a uma situação problemática global do que a um dado facto isolado, isto é, estes 
sujeitos são essencialmente vítimas de uma situação de vida problemática que 
tende a reproduzir-se; iii) existe uma tendência para que a análise e tratamento 
destes problemas coloque uma ênfase no sujeito ou nas situações de desvantagem 
que parecem dele derivar, atribuindo-se um cunho demasiado psicologizante que, 
na nossa óptica, não se justifica.

3. 1. 6. o abandono escolar como problema social 

Como pudemos constatar nos dados apresentados, o abandono escolar é defini-
do pelos técnicos que intervêm nos dois concelhos como um problema social que 
deve merecer atenção na elaboração do Plano de Desenvolvimento social.

no relatório elaborado pelo ClAs de Aveiro, os baixos níveis de instrução e de 
formação, o desemprego ou o emprego/trabalho precários são incluídos entre os 
processos diferenciados de exclusão social e os jovens sujeitos a abandono escolar 
precoce são reconhecidos como uma das categorias sociais mais vulneráveis da 
população, a par dos desempregados e das minorias étnicas. 

no Diagnóstico Social do concelho de Águeda os processos de exclusão das 
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crianças e dos jovens, manifestos nos espaços sociais e escolares e/ou em situa-
ções de desvio e marginalidade, são muito valorizados como questão a resolver 
pela articulação de políticas sociais e por uma escola inclusiva que forneça alter-
nativas aos sujeitos que não aprendem e que na sua perspectiva, por isso, abando-
nam precocemente a escola. 

A preocupação com o abandono escolar surge assim associada a diversas pro-
blemáticas sociais, entre as quais o insucesso escolar e o trabalho infantil nos dois 
concelhos. segundo o Censo de 2001, houve uma melhoria dos indicadores do 
abandono escolar em Portugal continental: a taxa passou de 3,2% em 1991 para 
1,1% em 2001. Colocando o foco da nossa análise num contexto mais próximo das 
duas realidades estudadas, verificamos que o distrito de Aveiro acompanha a taxa 
nacional de abandono, o que não acontece no concelho de Aveiro o qual integra 
o grupo dos concelhos que apresenta a taxa mais baixa, com 0,6% (entre o valor 
mínimo de 0,3% e o valor máximo de 2,7%). Ao analisar mais especificamente as 
taxas de abandono escolar nas 14 freguesias do concelho, verifica-se que aquela 
onde se situa a Eb 2,3 beira-mar apresenta uma taxa de 0,9%, um dos valores 
mais elevados neste concelho.

Para ampliar a perspectiva do problema do abandono escolar nas zonas em 
questão, recorremos a uma das duas equipas multidisciplinares do PETI do Dis-
trito de Aveiro: o PETI Litoral. Da análise das fichas de sinalização de casos de 
abandono escolar foi possível constatar que os casos assinalados de menores de 13 
anos das Escolas básicas do 1º Ciclo não constituem a população alvo do PETI na 
medida em que estes são encaminhados para as Comissões de Protecção de Crian-
ças e Jovens em Risco (CPCJ), o que dificulta a análise da informação. Sabemos, 
no entanto, que face a estas situações sinalizadas é desencadeado um processo de 
intervenção que pode resultar na aplicação de uma das seguintes medidas: rein-
serção dos alunos no ensino regular ou no ensino recorrente; elaboração de Planos 
Integrados de Educação e Formação (PIEF) ou integração em Cursos de Formação 
Profissional dos Centros de Emprego. Da análise das fichas de sinalização dos 
casos de abandono escolar pode constatar-se, assim, a falta de informação sobre 
as condições destas crianças e jovens. Apesar desta limitação, achamos importan-
te observar a realidade que é dada a conhecer por estas fichas relativas aos dois 
concelhos.

no concelho de Aveiro e de acordo com os dados da Tabela 1 foram sinalizados 
31 casos de abandono/absentismo escolar, sendo 10 da freguesia onde se insere a 
escola que aqui tomamos como referência.
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Tabela 1 – Incidência do abandono escolar por ciclos (Aveiro)

Ciclos 
do eb 

Casos

masculino feminino Total

n                    % n                         % n %

1º 10 32 3 10 13 42

2º 6 19 5 16 11 35

3º 3 10 4 13 7 23

Total 19 61 12 39 31 100

nos dados apresentados observa-se o registo de um maior número de casos de 
abandono no 2º e 3º ciclo, a maioria do género masculino, variando as idades na 
data de abandono no 1º ciclo dos 6 aos 13 anos e no 2º e 3º ciclo dos 11 aos 15 
anos. Importa no entanto referir que em cinco fichas não nos foi possível identi-
ficar com clareza em que ciclo do Ensino Básico estavam integradas as crianças, 
sabendo-se apenas que pertenciam a escolas do 2º e 3º ciclo.

Quanto ao concelho de Águeda e de acordo com os dados da Tabela 2, foram 
registados 54 casos de abandono/absentismo escolar e um maior número de casos 
do género masculino. De acordo com os dados, é possível, ainda, verificar a maior 
incidência de casos no 2º ciclo e especialmente no terceiro no 3º ciclo do Ensino 
básico.

Tabela 2 – Incidência do abandono escolar por ciclos (Águeda)

Ciclos 
do eb 

Casos

masculino feminino Total

n                    % n                         % n %

1º 5 9 6 11 11 20

2º 15 28 5 9 20 37

3º 13 24 10 19 23 43

Total 33 61 21 39 54 100

Quanto à idade dos alunos sinalizados, à data de abandono, no 1º ciclo, situa-se 
entre os 6 e 14 anos; no 2º ciclo entre os 11 e 15 anos (com maior incidência nos 
13 anos de idade) e no 3º ciclo entre os 11 e 16 anos (com maior visibilidade nos 
15 anos). reiteramos, novamente, uma grande ocorrência de situações em que as 
fichas de sinalização não contemplam esta informação.
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3.1.7. motivos do abandono escolar destes alunos

Quando observamos os motivos que podem ter levado ao abandono escolar, e 
seguindo os critérios definidos pelo instrumento de registo dos casos, verificamos 
que no Concelho de Aveiro os mais referidos no 1º ciclo enquadram-se de forma 
dominante em factores de ordem familiar, nomeadamente casos associados à emi-
gração e à etnia cigana (cf. Tabela 3).

Tabela 3 – motivos e factores associados ao abandono escolar no 1º CEb

motivos do abandono escolar %

pessoais

Desinteresse pelas actividades da escola 11

Vontade de ir trabalhar/ganhar dinheiro 0

Dificuldades na aprendizagem/insucesso 7

Comportamento perturbador 4

Outros (desafio à autoridade parental, instabilidade emocional) 15

Total 37

familiares

Disfunções familiares 0

reduzidas expectativas em relação ao aluno 7

Desvalorização da escola 0

Imposição de actividades laborais 19

outros (Etnia Cigana, Emigração) 26

Total 52

sociais

Condições socioeconómicas desfavorecidas 7

Desemprego na família 0

Problemas de delinquência 4

outros 0

Total 11

no 2º e 3º ciclo os factores de ordem pessoal destacam-se como os motivos mais 
associados ao abandono escolar, revelando maior incidência em situações onde se 
regista um “desinteresse pelas actividades da escola” (cf.Tabela 4).
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Tabela 4 – motivos e factores associados ao abandono escolar no 2º e 3º CEb

motivos do abandono escolar %

pessoais

Desinteresse pelas actividades da escola 25

Vontade de ir trabalhar/ganhar dinheiro 0

Dificuldades na aprendizagem/insucesso 10

Comportamento perturbador 6

Outros (desafio à autoridade parental, instabilidade emocional) 6

Total 46

familiares

Disfunções familiares 8

reduzidas expectativas em relação ao aluno 10

Desvalorização da escola 0

Imposição de actividades laborais 8

outros (Etnia Cigana, Emigração) 4

Total 29

sociais

Condições sócio-económicas desfavorecidas 13

Desemprego na família 4

Problemas de delinquência 6

outros 2

Total 25

no Concelho de Águeda e como já acontecia em Aveiro as causas do abandono 
escolar no 1º CEb reportavam-se a motivos familiares e sobretudo a casos asso-
ciados à emigração e à etnia cigana (cf. Tabela 5).

Tabela 5 – motivos e factores associados ao abandono escolar no 1º CEb

motivos do abandono escolar %

Pessoais

Desinteresse pelas actividades escolares 5

Vontade de ir trabalhar/ganhar dinheiro 10

Dificuldades na aprendizagem/insucesso 5

Comportamento perturbador 0

Outros (desafio à autoridade parental, instabilidade emocional) 0

Total 20

Continua
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Familiares

reduzidas expectativas em relação ao aluno 5

Desvalorização da escola 10

Disfunções familiares 10

Imposição de actividades laborais 0

outros (emigração, etnia cigana) 40

Total 65

sociais

Condições sócio-económicas desfavorecidas 10

Desemprego na família 5

Problemas de delinquência 0

outros 0

Total 15

no caso do 2º e 3º CEb os principais motivos de abandono escolar encontra-
vam-se associados a factores pessoais, especialmente, ao “desinteresse pelas acti-
vidades da escola” (cf.Tabela 6).

Tabela 6 – motivos e factores associados ao abandono escolar nos 2º e 3º CEb

motivos do abandono escolar %

pessoais

Desinteresse pelas actividades da escola 21

Vontade de ir trabalhar/ganhar dinheiro 9

Dificuldades na aprendizagem/insucesso 6

Comportamento perturbador 9

Outros (desafio à autoridade parental, instabilidade emocional) 3

Total 48

Continuação

Continua
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familiares

reduzidas expectativas em relação ao aluno 12

Desvalorização da escola 8

Disfunções familiares 11

Imposição de actividades laborais 1

outros (Etnia Cigana, Emigração) 1

Total 32

Sociais

Condições sócio-económicas desfavorecidas 13

Desemprego na família 3

Problemas de delinquência 3

outros 1

Total 19

3.1.8. sinalização e intervenção primária: os procedimentos 

A partir dos alunos sinalizados foram desenvolvidas medidas de intervenção e de 
prevenção realizadas pela escola em conformidade com o regime educativo espe-
cial e que consistiram, de forma dominante, nos apoios curriculares e na aplicação 
do currículo escolar próprio (cf. Tabela 7), em 60 e 30% dos casos respectivamente. 
Já as medidas de apoio socioeducativo circunscreveram-se, na quase totalidade, aos 
serviços desenvolvidos pela psicologia escolar e pelos técnicos de serviço social.

Tabela 7 – Procedimentos de intervenção e de prevenção realizados pela escola

medidas do regime educativo especial %

Apoios curriculares 60

Condições especiais de avaliação 10

Currículo escolar próprio 30

Total 100

Dos 54 casos contabilizados, 29 não beneficiou de medidas do Regime Educativo 
Especial da escola, ou não foi contemplada esta informação aquando do preenchi-
mento da respectiva ficha. Entre os restantes casos, 5 beneficiaram de medidas do 
regime Educativo Especial: apoio individualizado; apoios curriculares; condições 
especiais de avaliação; currículo escolar próprio; plano de recuperação no 1º ci-
clo; testes facilitadores. Outros 12 alunos beneficiaram de medidas dos serviços de 
apoio socioeducativo: intervenção comunitária da escola; intervenção do director 

Continuação
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de turma junto da família; psicólogo escolar; técnico de serviço social. Por fim, 
os restantes 8 alunos beneficiaram destas duas formas de intervenção da escola.

3. 1.9. processos de intervenção: instituições e mediadores 

sendo a escola o grupo instituído que, depois da família, acolhe e acompanha 
as crianças em idade escolar tornando-se, assim, co-responsável pelo controlo e 
acompanhamento das situações problemáticas pela articulação, quer com outras 
instituições a jusante, quer com a família/EE. Importa conhecer quem são os me-
diadores entre a escola e a família e quais são as instituições responsáveis pelo 
acompanhamento e inserção dos casos nos diferentes espaços em conformidade 
com as diferentes situações.

as instituições implicadas na resolução do problema

Verificamos que em Aveiro as instituições que acompanhavam a maior parte 
destes alunos e alunas eram a CPCJ e a AnImA 2004/05, mas que no Concelho de 
Águeda, como se pode observar no Tabela 8 a rede de suporte incluía a segurança 
social nos casos do 1º ciclo, enquanto que nos 2º e 3º ciclos alarga-se, para além 
da segurança social, aos serviços da CPCJ, da Câmara municipal, do Instituto de 
Reincerção profissional e do Ministério Público enquanto serviços de sinalização 
e encaminhamento de casos de risco social.

Tabela 8 – serviços ou Instituições que seguiam casos de de jovens dos 2º e 3º CEb

alunos seguidos por instituições %
serviços de sinalização e encaminhamento casos de risco social

segurança social 8
ClA-rmG 0
CPCJ 33
Câmara municipal 4
Irs 4
ministério Público 4
Total 54

serviços de diagnóstico / apoio à escola e aluno
Equipa Multiprofissional 4
Psicólogo 13
Tss 4
Total 21

serviços de apoio à infância e juventude
Centro paroquial 4
Centro social Infantil 4
Cruz Vermelha: Projecto “Voar mais alto” 17
Total 25
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mediação entre a escola e a família nos processos de intervenção

As escolas possuem um conjunto de mediadores através dos quais se articula com 
outras instituições na resolução dos problemas particularmente com a família. no 
caso do concelho de Aveiro os mediadores das escolas são na quase totalidade pro-
fessores (93%), particularmente na qualidade de directores de turma (cf. Tabela 9). 

Tabela 9 – mediadores entre a escola e a família/EE

mediadores entre a escola e a família/ee %

Professor 20

Professor dos apoios 7

Técnico do projecto senda Gitana 7

Director de Turma 67

os meios usados pelos mediadores nos contactos entre a escola e a família/EE 
são, de forma dominante, as cartas registadas, o telefone e os contactos pessoais 
(cf.Tabela 10). A visita domiciliária que permitiria uma observação mais alargada 
e completa das situações assume-se como a forma de contacto menos privilegiada.

Tabela 10 – Formas de contacto entre a escola e a família/EE

formas de contacto entre a escola e a família/ee %

Carta registada 38

Telefone 25

Pessoalmente 25

Visita domiciliária 4

Caderneta escolar 8

Da análise dos dados disponibilizados no estudo deste caso predomina a au-
sência de informação sobre o resultado dos contactos efectuados pela escola com 
a família/EE (cf. Gráfico 1). Quando se verifica a existência de resultados, e de 
acordo com o gráfico antes referido, eles ou são nulos (19%) ou são pouco signi-
ficativos (10%).
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Gráfico 1– Resultados dos contactos entre a escola e a família/EE

relativamente ao conhecimento sobre a situação dos alunos que abandonaram 
a escola e de acordo com os dados do gráfico 2 tende a ser bastante precário dado 
que da totalidade das fichas de sinalização analisadas 77% não apresenta qualquer 
informação e as restantes 23% referem simplesmente que os sujeitos em ques-
tão não se encontram a trabalhar. Estes dados, a poder serem generalizados, dão 
conta de um deficiente controlo e acompanhamento das crianças/jovens, primeiro 
por parte das famílias e depois por parte da escola. Trata-se aqui apenas de uma 
constatação a partir dos dados inscritos nos instrumentos utilizados não se fazendo 
qualquer abordagem às razões destes limites e tão pouco saber o que é legítimo 
esperar da escola.

Gráfico 2– Informação sobre a situação actual do aluno em relação ao trabalho

relativamente ao concelho de Águeda os mediadores entre a escola e a família/
EE, como acontecia em Aveiro, são de forma dominante professores (68%), espe-
cialmente na qualidade de director de turma (cf. Tabela 11)
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neste contexto, para além dos professores, existiam outros mediadores que in-

tervinham no acompanhamento e resolução destes casos como é o caso dos assis-
tentes sociais (15%), psicólogos escolares (9%) entre outros (cf.Tabela 11).

Tabela 11 – mediadores entre a escola e a família/EE

mediadores entre a escola e a família/ee %

Professor 17

Directo de Turma 51

Psicólogo (Escolar, Centro de saúde) 9

Educadora 4

médico de família 2

Técnico de serviço social 15

Equipa multiprofissional 2

os meios mais utilizados no estabelecimento dos contactos entre a escola e a 
família/EE no acompanhamento dos casos problemáticos foram, em primeiro lu-
gar, o contacto pessoal com 35%, seguindo-se as cartas registadas com 31% e o 
telefone em 23% dos casos (cf. Tabela 12). Apesar do contacto pessoal ser mais 
significativo do que no caso de Aveiro, verifica-se um peso importante dos mais 
formais e também a quase ausência de visitas domiciliárias que, como referimos 
atrás, permitiriam uma melhor análise e compreensão da realidade em estudo.

Tabela 12 – Formas de contacto entre a escola e a família/EE

formas de contacto entre a escola e a família/ee %

Carta registada 31

Telefone 23

Pessoalmente 35

Visita domiciliária 8

Caderneta escolar 2

Quanto aos resultados destes contactos importa referir a ausência de informação 
em 46% dos casos ou cujos resultados foram nulos ou pouco significativos em 
30 e 15% dos casos respectivamente (cf.Gráfico 3). Da globalidade dos casos em 
análise apenas existem registos com dados efectivos em 9% dos casos. Apesar de 
alguma melhoria dos registos relativamente ao outro caso, a tendência é no geral 
similar no que concerne à falta de informação nestes domínios.
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Gráfico 3 – Resultados dos contactos entre a escola e a família/EE 

Sobre o conhecimento da situação dos sujeitos que abandonaram a escola verifi-
ca-se não existir qualquer informação em 43% dos casos; 17% não se encontram a 
trabalhar; o mesmo não acontece com os restantes sobre os quais existem indícios 
de poderem estar a trabalhar em 22% dos casos ou mesmo em situação de trabalho 
infantil nos restantes 19% (cf. gráfico 4)   .     

Este melhor conhecimento da realidade é atribuído, entre outros factores, aos 
contactos efectuados pela escola com a CPCJ, o Projecto “Voar mais alto” / Cruz 
Vermelha, Irs de Anadia, Centro social Infantil, Centro de Emprego, ministério 
Público e segurança social.

os casos de trabalho efectivo distribuem-se de forma decrescente pela restaura-
ção, construção civil, agricultura, ferragens, feiras e pelo espaço doméstico.

Gráfico 4 – Situação actual do aluno em relação ao trabalho
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Perante os dados apresentados, sistematizamos em forma de síntese as seme-

lhanças e diferenças encontradas nos casos estudados, a partir da análise das fichas 
de sinalização de casos de abandono escolar de acordo com dados fornecidos pelo 
PETI da região de Aveiro-litoral:

•	 Em ambos os contextos verifica-se maior incidência de casos de abando-
no escolar no 3º ciclo do Eb;

•	 Tanto no concelho de Aveiro como no de Águeda existem mais alunos 
do género masculino em situação de abandono escolar relativamente ao 
feminino;

•	 Quanto aos motivos relacionados com o abandono escolar, em ambos 
os contextos estes são (de forma predominante) de ordem familiar no 1º 
ciclo e de ordem pessoal no 2º e 3º ciclos do Eb;

•	 os mediadores nos contactos entre a escola e a família/EE são sobretudo 
os Professores, em particular os Directores de Turma, tanto no concelho 
de Aveiro como no de Águeda, com predomínio no primeiro;

•	 As formas de contacto predominantes entre a escola e a família/EE no 
concelho de Águeda são o contacto pessoal e por correspondência postal 
enquanto no concelho de Aveiro predomina o contacto por via postal se-
guido do contacto por telefone e pessoal. Em ambos os contextos as visi-
tas domiciliárias, que permitiriam uma visão mais global dos problemas, 
são pouco frequentes;

•	 os resultados dos contactos entre a escola e a família/EE ou não são co-
nhecidos ou não é facultada esta informação ou ainda  os resultados são 
nulos em ambos os contextos particularmente no caso de Aveiro;

•	 relativamente à situação do aluno face ao trabalho, novamente predomi-
nam as situações de sem informação ou desconhecidas nos dois contextos 
com destaque para o caso de Aveiro. Em Águeda verifica-se no entanto 
um registo significativo de casos em que se verificam indícios de trabalho 
infantil e mesmo da sua ocorrência efectiva. 

3. 2. as escolas de 2º e 3º ciclo como lugares de experiência e de  
representações sociais 

Depois de revisitado o tecido social que envolve as duas escolas que identi-
ficámos como locus do nosso estudo, e mais informados sobre a especificidade 
dos percursos e condições diferenciadas de desenvolvimento socioeconómico dos 
dois concelhos brevemente caracterizados do ponto de vista da sua dinâmica de-
mográfica, estruturação económica da vida social e respectivas contradições ou 
problemas sociais, interessará aqui situar as escolas que privilegiámos enquanto 
espaços que nos permitem aceder aos interlocutores seleccionados em função dos 
objectivos do nosso estudo.
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3.2.1. as escolas suporte do estudo: a sua caracterização

As duas escolas que designaremos como beira-ria e beira-rio são Eb 2,3, se-
des do agrupamento vertical4 formado em 2004/2005, após a decisão política que 
privilegiou esta forma de organização da rede escolar, pelo que agrupam jardins-

-de-infância e escolas básicas do 1º ciclo. no caso da Escola beira-ria, o agrupa-
mento de escolas integra 4 jardins-de-infância (JI), 6 escolas básicas do 1º ciclo 
(Eb 1) e a escola sede (Eb 2,3) e a Escola beira-rio integra 3 jardins-de-infância 
(JI), 9 escolas do 1º ciclo do ensino básico e a escola sede (Eb 2,3).  

Ambas as escolas servem uma população heterogénea. no primeiro caso, esta he-
terogeneidade decorre do próprio local de implantação da escola numa área da ci-
dade de Aveiro que foi dedicada pelos sucessivos planos urbanísticos a uma apreci-
ável diversidade de serviços públicos que abarcam áreas como a saúde, o desporto, 
o lazer, a educação e a protecção civil. Aí foi também implantado um significativo 
complexo de habitação social, vizinho de outras tipologias habitacionais típicas 
de uma população de classe média e alta. no caso da Escola beira-rio, está 5km 
afastada da sede do concelho, e assegura a escolarização da população de 5 fre-
guesias, com características que vão desde a ruralidade interior, onde a actividade 
agrícola continua a ser predominante, a zonas que foram expostas a um processo de 
industrialização intensiva, em que embora predominem as PmE, constituem zonas 
de implantação de fábricas de cerâmica e outras que, ao empregarem mão-de-obra 
indiferenciada, atraem trabalhadores de zonas mais pobres do concelho, do país, 
de países africanos e mais recentemente do leste europeu. Aliás, importa referir a 
existência de áreas situadas na periferia desta e de outras freguesias, que acolhem 
em condições de grande precariedade esta população imigrada e flutuante.

A Escola beira-ria, possui, no momento em que realizamos o estudo, 101 do-
centes, 96 dos quais com turma atribuída, 4 em funções de apoio e 1 em funções 
não identificadas (Projecto Educativo 2005-2008). Estamos perante uma escola 
que apresenta um quadro tipicamente urbano quanto à estabilidade do corpo do-
cente: cerca de 80% dos professores pertencem ao quadro de nomeação definitiva, 
atributo que os responsáveis reforçam acrescentando tratar-se de um corpo docen-
te “experiente e com formação pedagógica adequada” (Projecto Educativo 2003-
2005). relativamente aos alunos, a escola conta, em 2005/2006, com 27 turmas 
dos 2º e 3º ciclos do ensino básico a que correspondem 350 alunos do 2º ciclo e 
208 do 3º ciclo do ensino básico, num total de 558 alunos. 

Quanto à Escola beira-ria, possui 100 docentes, dos quais 58 leccionam nos 
2º e 3º ciclos e a população discente é de 500 alunos. Ao contrário da anterior, 
regista-se uma grande mobilidade dos professores, o que segundo relatório da IGE, 
(IGE, 2002: 12) “dificulta a continuidade dos projectos” e “provoca a acumulação 
de cargos nas mesmas pessoas” (IGE, 2002: 23).

4  Por agrupamento horizontal de escolas entende-se a unidade de gestão composta apenas por es-
tabelecimentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. À unidade de gestão que 
além das tipologias atrás referidas vê associados ainda o 2º e o 3º ciclos do ensino básico chama-se 
agrupamento vertical.
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no capítulo das instalações a escola está dotada de 28 salas de aula, 1 ginásio, 1 

refeitório, 1 secretaria, laboratórios para Ciências da natureza, Física e Química 
e Música, 1 sala de professores, 3 gabinetes e 4 espaços não identificados, isto de 
acordo com o Projecto Educativo 2005-2008. os documentos institucionais subli-
nham o já referido “desgaste” por se tratar de uma escola criada em 1968 como 

“escola preparatória”, designação então atribuída ao que hoje designamos por 2º 
ciclo do Ensino básico. As actuais instalações foram inauguradas em 1974, pouco 
antes da revolução dos Cravos, não tinham os seus responsáveis uma imagem 
positiva quando, em 2003, escreviam: “instalações construídas há 30 anos e que 
até hoje não foram alvo de intervenções adequadas de reestruturação, pelo que se 
nota o óbvio desgaste e a falta de resposta às necessidades e expectativas actuais 
(salas pouco acolhedoras, infiltrações e humidade, inexistência de aquecimento, 
degradação dos pavimentos e estruturas, biblioteca mal apetrechada, inexistência 
de sala de alunos, falta de materiais e espaços de trabalho para professores, sala 
de recepção aos Encarregados de Educação que não propicia a confidencialidade)” 
(Projecto Educativo 2003-2005).

A Escola beira-rio tem a seu favor o facto de se tratar de uma escola que foi 
inaugurada em 1994, pelo que não apresenta o problema do desgaste das instala-
ções, apesar do reconhecimento da insuficiência dos espaços disponíveis para res-
ponder a necessidades de funcionamento quotidiano das actividades curriculares 
e extra-curriculares, bem como o desenvolvimento de serviços, na interface com 
a comunidade.

3. 2. 2. as duas escolas: como se dão a conhecer

Entendemos que um dado relevante para compreendermos o contexto a partir do 
qual os professores e outros agentes que intervêm socialmente a partir da escola 
é o modo como a instituição se narra a si mesma através de alguns documentos. 
Foi por isso solicitado que as duas escolas nos fornecessem documentos que nos 
dessem algum conhecimento da sua realidade. Da Escola Eb 2,3 beira-ria rece-
bemos o Projecto Educativo 2005-2008 e da Escola Eb 2,3 beira-rio, recebemos 
o regulamento Interno do agrupamento, dados da Avaliação Integrada, pois foi 
submetida a avaliação da IGE em 2002, além de alguns dados da planificação de 
actividades e da Equipa Multiprofissional que foi dinamizada durante algum tem-
po em muito estreita ligação com a própria escola.

Dos documentos disponibilizados pela Escola beira-ria retivemos a aprecia-
ção geral das condições em que funciona o agrupamento (e, sublinhe-se, não 
exclusivamente sobre a Eb 2,3), que nos oferece um levantamento apresentado 
sob a fórmula “o que nos satisfaz/o que não nos satisfaz”, de que destacamos 
algumas frases, cujo significado nos parece ter uma relação mais estreita com a 
problemática central desta investigação: a) relativamente ao primeiro campo, “o 
que nos satisfaz”: “boa qualidade das aprendizagens”; “bons resultados académi-
cos”; “bom ambiente de socialização”; “relação cordial entre todos os elementos 
da comunidade escolar”; “bom relacionamento com os pais e encarregados de 
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educação”; “relacionamento muito aberto com todos os alunos”; “alunos que re-
clamam uma constante procura de novas formas de abordagem das matérias”; 
b) quanto ao segundo campo tratado, “o que não nos satisfaz”, salientamos al-
guns pontos: “heterogeneidade das turmas nos ritmos e níveis de aprendizagem e 
aproveitamento”; “crescente dificuldade na falta de cumprimento das regras por 
parte dos alunos”; “reduzida oferta de actividades extra-curriculares”; “escassez 
de actividades formativas complementares”; “reduzido envolvimento das auxilia-
res de acção educativa nas actividades”; “falta de coerência ao nível da actuação 
dos adultos relativamente ao comportamento dos alunos”; “falta de comunicação 
com a totalidade dos professores de cada turma”; “ausência de alguns encarre-
gados de educação no acompanhamento escolar dos seus educandos”; “reduzida 
participação dos pais na escola”. Achamos importante fazer notar que estas úl-
timas expressões de insatisfação relativas aos encarregados de educação devem 
ser entendidas por oposição a outra informação que obtivemos da escola e que 
reputamos de interesse relativa à “disponibilidade” dos encarregados de educa-
ção. na resposta a um questionário sobre a sua disponibilidade “em colaborar 
com as escolas dos seus educandos, em diversas vertentes: relato de experiências 
pessoais e profissionais, dinamização de actividades de sala de aula, acompanha-
mento de saídas ao exterior e visitas de estudo e valorização dos espaços físicos 
da escola”, 154 pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam o 2º 
ciclo do ensino básico, manifestaram disponibilidade, o que representa 44% dos 
efectivos discentes deste ciclo; já em relação ao 3º ciclo, apenas 39 pais e encar-
regados de educação declaram a sua disponibilidade, o que representa cerca de 
19% dos efectivos discentes5.

Ainda que a relação escola-família seja, por vezes, insatisfatória, como acabá-
mos de ver, os responsáveis da escola parecem dedicar alguma atenção às re-
lações com a comunidade, dedicando-lhe um parágrafo no Projecto Educativo 
2005-2008. Aí são elencadas as instituições com quem a escola diz “trabalhar em 
parcerias mais ou menos formais e regulares”: a câmara municipal, as juntas de 
freguesia, a universidade, um clube desportivo, escolas de línguas, uma banda de 
música, a CErCI, a APPACDm, o Instituto da Juventude, uma IPss, a PsP, o 
Centro de Formação da Associação de Escolas, o Centro de saúde, a rede nacio-
nal de bibliotecas Escolares, etc.

o Projecto Educativo a que temos vindo a referir-nos reserva, nas suas páginas 
finais (6-8), algum espaço para o que designam por “As Ambições”, começando 
pela apresentação de um leque vasto de “convicções”, de que destacamos a pri-
meira: “A Escola deve centrar-se nos alunos, propiciando um ambiente adequado 
ao seu desenvolvimento pessoal e social e à realização de aprendizagens de qua-
lidade, incorporando princípios de equidade, de diferenciação e de excelência”. 
no seguimento, o segundo ponto trata dos “caminhos de realização”, dos quais 

5  segundo testemunho de um representante de uma das associações de pais do agrupamento, esta 
declaração de disponibilidade dos pais foi obtida através do preenchimento de um inquérito por 
questionário. Não sabemos, por exemplo, a que se fica a dever tamanha discrepância verificada 
entre os valores adiantados para o 2º e 3º ciclos.
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destacamos os seguintes por nos parecerem os mais pertinentes em matéria de 
orientação pedagógica: “(i) […] Promover a interculturalidade através dos pro-
jectos curriculares de escola e/ou turma; (ii) adoptar medidas específicas de di-
versificação curricular para alunos que, dentro e fora da escolaridade obrigatória, 
revelam problemas de integração e/ou insucesso escolar repetido, risco de exclu-
são e necessidades educativas especiais; (iii) organizar projectos que promovam 
actividades motivadoras em horário extra-curricular em função dos interesses dos 
alunos e das disponibilidades da escola; (iv) implementar serviços de Psicologia 
e serviço social que apoiem professores, alunos e respectivas famílias em todo o 
processo educativo; (v) implementar serviços especializados de avaliação, infor-
mação e orientação que, em interacção com os alunos, promovam uma efectiva 
orientação e encaminhamento para a vida activa e/ou prosseguimento de estudos.” 
(Projecto Educativo 2005-2008).

relativamente aos documentos apresentados pela Eb 2,3 beira-rio, sublinha-
mos como aspectos relevantes a referência ao facto das várias localidades onde 
estão sedeadas nomeadamente as escolas do 1º ciclo estarem dispersas por uma 
área que, de acordo com o documento, tem cerca de 20 km2, o que obriga a ter “a 
preocupação em elaborar horários sem tempos em aberto e de forma a coincidir, 
tanto quanto possível, com o horário de transporte dos alunos”. o regulamento 
Interno atrás citado parece, aliás, querer sublinhar o carácter heterogéneo da po-
pulação escolar referindo as diferenças que marcam os contextos de origem nestes 
termos: “[…] a população estudantil deste agrupamento, apesar de pertencer ao 
mesmo concelho, apresenta características bastante diferentes: as localidades a 
nascente, com actividades ligadas à silvicultura, dado serem regiões serranas; e 
as localidades a poente, com uma actividade mais industrializada” (regulamento 
Interno 2004/2007, p. 3). 

Um outro aspecto evidenciado no Projecto Curricular é que a escola (e o agru-
pamento) possui um núcleo de apoios educativos para apoiar os alunos com ne-
cessidades educativas especiais, para além de contar ainda com a colaboração de 
uma Equipa Multiprofissional.

relativamente aos resultados da avaliação integrada6 realizada no ano lectivo 
de 2001/2002, parece-nos interessante referir algumas apreciações constantes do 
Relatório (IGE, 2002), que além de fazer menção às dificuldades de continuidade 
dos projectos e da acumulação de cargos, que decorre da grande mobilidade dos 
professores, faz referência ao facto de apenas 33% dos alunos ter concluído, sem 
qualquer repetência, o ciclo de estudos em que estava inscrito; curiosamente este 
é o mesmo valor (33%) da taxa de desperdício, isto é, os alunos que não concluem 
o ciclo de estudos (IGE, 2002: 11).

sobre esta dimensão do insucesso escolar dos alunos, gostaríamos de dedicar 
algum espaço às observações que, no referido relatório da IGE, são subscritas 

6  o chamado Programa de Avaliação Integrada, promovido pela Inspecção-Geral da Educação, 
tinha como finalidades “contribuir para o aperfeiçoamento da educação escolar” e “prestar contas 
do esforço realizado e dos seus efeitos, em termos de mais valia, ou de valor acrescentado” (IGE, 
2002: 5). Para saber mais sobre este programa, ver Ventura (2006).
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pelos inspectores. Como referem os mesmos, tal reflexão teria sido desencadeada 
por um conjunto de “questões sugeridas para apreciação e posterior debate”: “o 
decréscimo nas taxas de transição no 9º ano (67,9%), relativamente aos anos 
anteriores; o baixo número de níveis 4 e 5 em língua Portuguesa e matemática, 
nos diferentes anos; o conhecimento de que o Agrupamento tem do seu 
próprio trabalho, à luz da menor valia que é o facto de ter proporcionado um 
valor acrescentado negativo de 16,4%; os aspectos mais prementes com que o 
Agrupamento se debate relativamente à aprendizagem dos alunos” (IGE, 2002: 
11-12). Porque nos parece pertinente tomar em consideração esta informação, até 
pela importância que pode assumir para uma maior contextualização da escola 
e do meio, mas também pelos contributos que nos fornece sobre as visões da 
educação e da escola, transcrevemos na íntegra os “argumentos” que, segundo 
os relatores da IGE, teriam obtido junto dos “elementos” (não identificados) do 
Agrupamento: “o insucesso dos alunos está muito relacionado com o meio social 
desfavorável em que vivem; os colégios das redondezas captam os melhores 
alunos, em particular os que pretendem prosseguir estudos, ficando os restantes 
na Escola Básica 2,3 […]; os resultados são mais baixos no 9º ano porque o 
grau de exigência é maior, como forma de preparar os alunos para o 10º ano. 
De qualquer forma, os resultados de 2000/2001 não se enquadram na média 
geral dos anos anteriores; níveis 4 e 5 em Matemática e Língua Portuguesa têm 
pouca expressão porque os alunos são muito limitados e têm fracas expectativas 
sobre o prosseguimento de estudos. As famílias não valorizam a cultura escolar e 
não existe um grande investimento no saber, dando-se maior importância ao ter; 
regista-se uma grande mobilidade de professores, o que dificulta a continuidade 
dos projectos” (IGE, 2002: 12).

A propósito destas referências às famílias que aqui aparecem responsabilizadas, 
pelo menos parcialmente, pelos maus resultados académicos dos alunos, vemos 
com interesse a caracterização dos pais e encarregados de educação dos alunos 
dos 2º e 3º ciclos. A Tabela 13 mostra-nos que as ocupações profissionais reflec-
tem ainda diferentes posições de género: trabalham no sector primário 10,1% dos 
pais dos 2º e 3º ciclos, subindo para 16% o número das mães; o sector secundário 
é aquele que alberga quase dois terços (62,1%) dos pais, não chegando a metade 
(47,7%) a percentagem das mães que trabalham na indústria; o sector terciário 
apresenta taxas ligeiramente mais altas às registadas no sector primário, mas nada 
de muito significativo, o que não deixa de ser um dado a registar: 16,9% dos pais 
trabalham neste sector, subindo para 20,7% a percentagem de mães que encontra 
nos serviços a sua ocupação profissional.
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Tabela 13 – Caracterização dos pais/EE dos 2º e 3º CEb segundo sectores de actividade 

(2003/2004)

sectores de 
actividade

pai mãe
2º 3º 2º 3º

n % n % n % n %

Primário 19 9,8 26 10,3 21 10,9 50 19,8

secundário 124 64,5 152 60,3 93 48,4 119 47,2

Terciário 38 19,7 37 14,6 43 22,4 49 19,4

Domésticas(os) — — — — 14 7,3 19 7,5

Desempregados(as) 3 1,5 4 1,5 3 1,5 1 0,3

Falecidos(as) 2 1 1 0,3 — — 2 0,8

sem resposta 6 6 32 12,6 18 9,3 12 4,7

ToTAl 192 100 252 100 192 100 252 100

Fonte: Projecto Curricular do Agrupamento beira-rio 2003/2004, p. 5.

A compreensão mais cabal da realidade ocupacional traduzida pela Tabela 13 
exige um olhar atento sobre a Tabela 14 onde são apresentadas as habilitações 
académicas dos pais e encarregados de educação. Constatar que quase metade 
dos pais e das mães (45,9% e 46,1%, respectivamente) possuem como habilitação 
máxima o 1º ciclo do ensino básico pode ser revelador das dificuldades que esta 
população encontra para se inserir na economia competitiva e globalizada dos 
dias de hoje. Diga-se, a propósito, que este “défice de escolarização” aqui iden-
tificado em relação à escola é apanágio do resto do concelho, como reconhece o 
Diagnóstico Social7: “Comparativamente aos dados da região Centro, a população 
residente no Concelho de […], segundo o nível de instrução, centra-se no 1º ciclo”. 
o cenário de baixas habilitações completa-se com a constatação de que apenas, 
15,1% dos pais e 12,1% das mães possui, pelo menos, a escolaridade obrigatória 
segundo os parâmetros actuais, isto é, o 3º ciclo concluído.

7  o documento “Diagnóstico social” (CmAg, 2003) foi concebido por uma equipa da rede social 
do concelho a que pertence a Escola beira-rio, dividida em grupos temáticos: Acção social, Edu-
cação, Emprego, Habitação, Saúde. Na sua própria definição, “Procuraram analisar a dimensão 
dos problemas sociais no concelho e a capacidade de resposta a estas situações”.
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Tabela 14 – Caracterização dos pais/EE dos 2º e 3º CEb segundo habilitações académicas 

(2003/2004)

sector 
de activodade

pai mãe

2º 3º 2º 3º

n % n % n % n %

1º ciclo incompleto 5 2,6 7 2,7 6 3,1 10 3,9

1º ciclo 81 42,1 111 44 76 39,5 113 44,8

2º ciclo 54 28,1 47 18,6 64 33,3 66 26,2

3º ciclo 12 6,2 22 8,7 14 7,3 14 5,5

secundário 8 4,1 17 6,7 9 4,6 11 4,3

Curso superior 2 1 6 2,4 1 0,5 5 2

Falecidos(as) 2 1 1 0,4 — — 2 0,8

sem resposta 28 14,5 41 16,2 22 11,4 31 12,3

ToTAl 192 100 252 100 192 100 252 100

Fonte: Projecto Curricular do Agrupamento beira-rio 2003/2004, p. 5.

Pensamos que o baixo nível de escolarização que os números mostram podem 
ajudar a compreender a qualidade das ocupações, embora não se possa desprezar a 
caracterização do tecido produtivo que apresentamos noutro ponto deste relatório. 
Embora não seja rigoroso reclamar qualquer estatuto de exclusividade para uma 
ou para outras das variáveis na explicação das dificuldades de afirmação da via 
escolar, será do cruzamento de ambas que nascerá uma compreensão mais conse-
guida dos desafios que os jovens têm ainda hoje pela frente. Não podemos ignorar 
que para cerca de metade dos alunos desta escola a simples frequência do 2º ciclo 
do ensino básico representa já a concretização de uma escolarização que está aci-
ma dos padrões escolares registados pelos seus pais e encarregados de educação.
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4.1. os sujeitos entrevistados

os dados que aqui se apresentam e são colocados à discussão foram reconstru-
ídos a partir da análise das entrevistas realizadas a informadores privilegiados: 
trata-se de profissionais que intervêm no âmbito das escolas e de outras insti-
tuições das comunidades que acabamos de caracterizar. Tal como se referiu na 
apresentação introdutória deste trabalho, a escolha dos sujeitos foi decidida pela 
sua dupla qualidade de peritos e de agentes locais, implicados na activação local 
de medidas de política social e de remediação do trabalho infantil, que é indiciado 
pelo absentismo e/ou abandono escolar de crianças/jovens com menos de 16 anos. 

Como se pode ver nas tabelas 15 e 16 foram entrevistados 37 sujeitos da mesma 
categoria profissional nas duas localidades, sendo a maioria professores que de-
sempenham funções na organização escolar e desde logo com poder/responsabili-
dade de desencadear os procedimentos de que depende a prevenção e intervenção 
precoce no risco de trabalho infantil a partir do interior das escolas enquanto meio 
social próximo da crianças e dos jovens. Quanto aos restantes entrevistados, têm 
formação e enquadramento institucional diversificado cuja acção é mobilizada a 
partir da sinalização de casos, pela escola. 

Tabela 15 – Distribuição dos entrevistados segundo a área de actividades e funções  

actividade função águeda aveiro Total

Professora/es

Coordenação Conselho Executivo/gestão 
recursos

Coordenação Conselho Pedagógico/critérios 
de sinalização - intervenção

Direcção/Coordenação de Turma/decisões 
preventivas e de sinalização

Docência no PIEF/diagnóstico e intervenção 
educativa

mobilização de recursos educativos/
acompanhamento e apoio

2

1

5

-

1

3

-

2

3

2

5

1

7

3

3

Educadora Diagnóstico, acompanhamento e mobilização 
de recursos locais 1 1 2

Continua
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Psicólogo/a

Diagnóstico, acompanhamento e apoio

Decisão Autárquica/implementação local de 
políticas sociais

1

1

1

1

2

2

Assistente 
social

Coordenação e implementação local de 
políticas sociais

Diagnóstico, acompanhamento e mobilização 
de recursos locais

-

1

1

1

1

2

médica Diagnóstico, encaminhamento e 
acompanhamento 1 1 2

Jurista Diagnóstico, encaminhamento e 
acompanhamento 1 - 1

Pároco Dinamização e gestão de recursos de Acção 
social Comunitária 1 1 2

Empresários Gestão de recursos de acção social / Direcção 
de IPss 2 - 2

As. de Pais Associação e defesa de interesses na escola 1 1 2

Total 19 18 37

A acção deste conjunto de actores locais tem em comum o facto de deles depen-
der a activação de um segundo nível de intervenção, necessário à implementação 
das medidas de política social para a erradicação do trabalho infantil, designada-
mente: (i) a especialização do diagnóstico da situação escolar e social das crianças 
ou jovens sinalizadas por absentismo ou abandono escolar; (ii) o envolvimento da 
família; (iii) a implicação de outras instituições da comunidade no reconhecimen-
to e remoção de barreiras materiais, sociais e pedagógicas que estejam a dificultar 
o processo de reinserção escolar e, se necessário, na criação de percursos educati-
vos alternativos que assegurem o cumprimento da escolaridade obrigatória. 

Esta intervenção pressupõe a disposição activa dos actores sociais para articular 
recursos diversos que lhes são disponibilizados, a diferentes níveis, no âmbito 
da acção das Equipas Multi-profissionais, Comissões de Protecção de Crianças e 
Jovens ou pela própria equipa do PETI.

 

Continuação
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Tabela 16 – Distribuição dos entrevistados por serviço de enquadramento institucional e 

nível de intervenção

serviço águeda aveiro Total

serviços de 1ª linha 
(nível preventivo)

Escola 

Associação de Pais

10

1

5

1

15

1

serviços de 2ª 
linha - Intervenção 
intersectorial

(nível Intermédio)

Equipa Multiprofissional 

CPCJ- Comissão de 
Protecção de Crianças e 
Jovens

2

1

1

1

3

2

serviços de 3ª linha 
(nível remediativo)

Turmas PIEF/ PEETI 

Centro de Formação 
Profissional – IEFP

1
4

1

4

2

Instâncias de decisão 
política e de provisão 
de recursos

Câmara municipal 

segurança social

1

-

1

1

2

1

Participação 
Comunitária

IPss 

Paróquia

3

1

1

1

4

2

outro 1 1

Total: 19 18 37

Como se pode observar na Tabela 16 , existiu a preocupação de entrevistar não 
só profissionais de serviços públicos, mas também dirigentes de IPSS e Párocos 
dada a sua qualidade de produtores de opinião nas comunidades e de parceiros da 
Escola e do PETI na implementação de respostas socioeducativas complementa-
res ou alternativas à escola. 

Com esta diversidade e heterogeneidade pretendeu-se não apenas dar voz aos 
responsáveis pelo controlo e acompanhamento dos casos em estudo mas também 
por se tratar de vozes que fazem ressonância e difundem as representações so-
ciais dominantes sobre infância, educação e trabalho infantil que circulam entre 
os agentes de cada uma das comunidades em estudo.

4. 2. a construção de acessos às representações sociais dos sujeitos

Tal como já foi referido em outro momento deste trabalho, as entrevistas rea-
lizadas visaram captar os conteúdos cognitivos e avaliativos das representações 
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sociais dos agentes locais na fluência do seu discurso sobre situações conhecidas 
pelos sujeitos, procurando analisar aí o modo como cada grupo articula diferen-
tes concepções de infância e de trabalho na tomada de posição face ao trabalho 
infantil. 

sabendo-se que as representações sociais sobre o trabalho infantil são múltiplas, 
diversas e que assumem, por vezes, um carácter polémico e ainda que sobre ele 
existe uma condição de dupla ilegalidade, teve-se alguns cuidados especiais no 
sentido de criar um contexto de comunicação que: (i) não expusesse os entrevista-
dos como fontes de informação directa de casos de trabalho infantil; (ii) garantisse 
o máximo de condições de franqueza social; e (iii) prevenisse os efeitos de dese-
jabilidade social na resposta a qualquer pergunta. 

Para tal, procurou-se situar os entrevistados como profissionais experientes, em 
cujo percurso profissional teriam contactado em algum momento com crianças 
que davam indícios de acumulação da jornada de trabalho escolar com outras 
jornadas de trabalho no espaço doméstico, da produção ou da comunidade. A en-
trevista foi suscitada por questões abertas e com capacidade de desencadear um 
diálogo tão informal quanto possível, com o qual se pretendia estimular o discurso 
directo dos sujeitos sobre situações identificadas, de modo a captar em que medida 
as representações sociais podem contribuir para a produção do consentimento tá-
cito do trabalho infantil, ao naturalizá-lo como prática de socialização ou justificá-

-lo como resposta a necessidades económicas individuais ou familiares. 
o locus de observação e análise foram as descrições e explicações avançadas so-

bre os casos de crianças reconhecidas por eles como sendo trabalhadoras, de modo 
a identificar: (i) que actividades eram qualificadas como trabalho/participação das 
crianças e como trabalho infantil; (ii) qual a sua disposição prática e crítica face 
a estas mesmas situações, as quais poderiam ir desde a simples constatação à sua 
condenação, ou, ao invés, à apresentação de atenuantes ou justificativas para a 
possível atitude de omissão face ao reconhecimento de riscos e efeitos do esforço 
e responsabilidade precoces das crianças, concorrentes com o “ofício de aluno” e 
demais “ofícios da criança”.

Estes são os dados que que se apresentam de seguida como suporte à discussão 
sobre a relação entre representações sociais e consentimento para o trabalho in-
fantil.

4. 3. os conteúdos e processos de representação social do trabalho infantil 

A primeira aproximação às representações sociais sobre o trabalho infantil dos 
sujeitos entrevistados dos dois casos estudados consistiu em pedir-lhes que as-
sociassem espontaneamente três palavras ao tema do trabalho infantil enquanto 
objecto de reflexão. No Quadro 5 apresentam-se estas palavras distribuídas por 
três categorias, ou seja, pela sua referência (i) ao tema da infância e à condição 
de vida das crianças, (ii) aos constrangimentos estruturais e (iii) às concepções e 
convenções sobre o trabalho infantil.
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Quadro 5 – Distribuição dos conteúdos por campos semânticos e por Concelhos

referencia à Infância 
e à condição das 

crianças

referencia a
constrangimentos 

estruturais

referência a 
concepções e 

convenções sobre 
o TI

Aveiro

Infância, direitos, 
desenvolvimento, 
privação do 
brincar, falta de 
afecto, violência 
física e emocional, 
delinquência, revolta, 
condições difíceis, vida 
dura 

injustiça, exploração, 
escravatura,
pobreza em ghetos, 
miséria, ganância, 
financeira, lucro 
exclusão social, exclusão 
escolar desprezo pela 
condição humana

prostituição de 
meninas,
construção civil 
para meninos 
trabalho fabril em 
outros Paises

Águeda

Perda da infância;  
sonho/frustração, 
revolta, desespero, dor, 
angústia, 
falta de amor violência, 
abuso, condições 
difíceis,  abandono pela 
família,  obstáculo ao 
crescimento saudável

irresponsabilidade dos 
pais, 
sistema educativo doente,
falta educacional, 
falta de oportunidades, 
injustiça, exploração,
Pobreza e formatação,
desrespeito pelos direitos 
da criança

precocidade na 
inserção laboral, 
trabalhos pesados, 
trabalhos perigosos, 
trabalho fabril 
em outros países - 
China

Ao observar a distribuição das palavras ou significados de que os sujeitos das 
duas comunidades associaram ao trabalho infantil, constata-se a existência de al-
gumas diferenças que nos podem dar indícios sobre o contexto social local a partir 
do qual estes se posicionam e pronunciam sobre o problema. 

Embora os dois grupos tivessem convocado o tema da infância e das condições 
de vida das crianças para expressar espontaneamente a sua ideia sobre “o que tra-
balho infantil quer dizer”, verifica-se da parte dos sujeitos de Águeda uma maior 
tendência de recorrerem a noções provenientes do campo da psicologia clínica e 
de desenvolvimento, fazendo-se referência explícita a estados emocionais adver-
sos, que invocam uma imagem da criança que é vítima da negligência familiar, de 
maus-tratos directos e gerados pela desigualdade de oportunidades sociais aces-
síveis no contexto imediato. os termos evocados pelos entrevistados de Aveiro 
parecem ser abstractos o suficiente para evocar a representação da criança como 
sujeito de direitos que não estão a ser respeitados no quadro de relações económi-
cas e sociais.

No primeiro caso verifica-se uma tendência de concretizar o problema em ter-
mos das vivências pessoais das crianças enquanto filhas (abandonadas por pais 
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irresponsáveis) e enquanto alunas prejudicadas pela sociedade/comunidade, ima-
ginada como lugar de provimento de oportunidades sociais e educativas (onde 
persistem falhas educacionais e a falta de oportunidades). no segundo caso, o 
discurso mais abstracto parece indiciar a auto-percepção da escola como organi-
zação social e como espaço público constituído sobre o pressuposto da igualdade 
de direitos. 

Aquilo que pode ser considerado como indício da diferença entre uma visão ou 
experiência mais emocionalmente implicada do grupo de Águeda e de uma pers-
pectiva mais racional do grupo de Aveiro pode também ser observada no Quadro 6, 
em que a distribuição das palavras evocadas é feita segundo a formação e a função 
profissional desempenhada pelos diversos subgrupos de sujeitos entrevistados.

Quadro 6 – Distribuição de conteúdos segundo os grupos de actores sociais

actores 
sociais

aveiro águeda

Professores

infância, direitos, 
desenvolvimento, 
exploração de crianças, 
prostituição de meninas, 
construção civil para 
meninos,  desprezo pela 
condição humana, ganância, 
exploração, lucro, pobreza 
em ghetos, miséria, exclusão 
social, exclusão escolar

frustração, sonho; falta de 
amor; abandono pela família, 
irresponsabilidade dos pais,
violência, abuso, angústia, 
desespero, dor, turbilhão de ideias, 
ideias contraditórias, Exploração, 
justiça/injustiça, pobreza 

Técnico de 
serviço social 
(PETI)
Jurista (CPCJ)

violência física e emocional,
escravatura, delinquência

trabalho laboral precoce, condições 
difíceis, trabalhos pesados, 
perigosos na China; no estrangeiro

Psicólogos
revolta, injustiça, 
exploração, miséria

direitos da Criança, crianças não 
crescem de forma saudável, falta de 
oportunidades,  sistema educativo 
doente 

médica fábricas em outros países
situação degradante da condição 
humana, exploração, escravatura, 
crime, revolta

Padre

privação do brincar, falta de 
afecto, condições difíceis, 
vida dura,  exploração 
financeira

miúdos sem infância, falta 
educacional, exploração 

Este dado parece justificar que a análise possa recair mais sobre como o traba-
lho infantil é percebido, reconhecido, conceptualizado e problematizado ou não, 
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segundo a experiência directa ou indirecta dos sujeitos estudados e que intervêm 
em cada um dos concelhos. 

4. 3. 1. a realidade designada como “trabalho infantil” segundo diferentes 
fontes de informação e conhecimento 

Importa conhecer o nível de contacto, directo e indirecto, que os sujeitos en-
trevistados tiveram com o trabalho infantil bem assim como as actividades em 
que ele ocorreu. na Tabela 17 apresenta-se a distribuição dos casos que foram 
relembrados pelos sujeitos que constituem os diferentes grupos de actores sociais 
das duas comunidades como sendo casos de trabalho infantil ocorrido ao longo da 
sua vida profissional. 

os dados a que nos referimos antes foram distribuídos segundo o tipo de acti-
vidade económica referida pelos diferentes grupos profissionais das duas comu-
nidades e segundo a fonte de informação ou forma de tomada de conhecimento 
dos casos, que pode ter sido: (i) directa, sempre que os profissionais estiveram 
envolvidos pessoalmente na interacção com as crianças ou jovens em causa; (ii) 
indirecta, no caso dos profissionais terem estado envolvidos em contextos de ac-
ção em que estes casos mereceram atenção: (iii) ou através dos media, quando o 
problema foi reconhecido por efeito de propaganda ou difusão de notícias, através 
da televisão, rádio, jornais, revistas, comemorações de datas alusivas etc.

Tabela 17 – Conhecimento directo de trabalho infantil

Tomada 
de 

conhecimento

Tipo de 
actividade 
económica

Grupo de actores sociais 
Total

(n)professores
(n)

Técnicos
(n)1

ass. 
de pais

(n)

padre
(n)

médica
(n)

Directo

Doméstica 4 3 1 1 --- 9

Agricultura/
pesca 5 1 --- --- --- 6

Fabril/
oficina/
indústria

2 1 --- --- --- 3

Feiras 3 --- --- --- --- 3

Construção 
civil 2 1 1 --- --- 4

serviços 3 2 --- --- --- 5

Desporto 3 --- --- --- --- 3

Artístico 2 --- --- --- --- 2

minas --- --- --- --- --- --
Piores 
formas 2 3 --- --- --- 5

Intelectual --- --- --- --- --- ---

Total 26 11 2 1 0 40
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Constatamos que a maioria dos casos conhecidos directamente, que foram defi-

nidos como casos de trabalho infantil, diz respeito ao trabalho doméstico, ao que 
se segue o trabalho agrícola, a prestação de serviços (onde incluímos os serviços 
domésticos, prestados a outrem, as ajudas em tarefas tais como carregar mercado-
rias para abastecer o mercado, fazer recados ou ajudar na manutenção do pequeno 
comércio de base familiar) e “piores formas de trabalho infantil” (prostituição, 
passagem de droga e mendicidade). o emprego das crianças ou jovens na cons-
trução civil, em oficinas ou fábricas, nas feiras, no desporto e, em último lugar no 
trabalho artístico, é menos referido. 

na Tabela 18 apresenta-se o número de casos designados como trabalho infantil, 
que embora tenham sido conhecidos através de terceiros, fazem parte da realidade 
socialmente construída, através da interacção simbólica, nos contextos de trabalho 
dos nossos entrevistados. 

Tabela 18 – Conhecimento indirecto de trabalho infantil

Tomada 
de 

conhecimento

Tipo de 
actividade 
económica

Grupo de actores sociais 
Total

(n)professores
(n)

Técnicos
(n)

ass. 
de pais

(n)

padre
(n)

médica
(n)

Indirecto

Doméstica 10 2 --- --- --- 12

Agricultura/
pesca

4 1 --- --- --- 5

Fabril/
oficina/
indústria

5 --- --- 1 --- 6

Feiras 2 --- --- --- --- 2

Construção 
civil

--- 2 --- --- --- 2

serviços 3 --- --- --- --- 3

Desporto 4 3 --- 1 --- 8

Artístico 4 4 --- 1 --- 9

minas --- --- --- --- --- ---

Piores 
formas

8 --- --- 1 --- 9

Intelectual --- --- --- 1 --- 1

Total 40 12 0 5 0 57
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Constatamos que embora o trabalho doméstico continue a ser a actividade das 

crianças mais referida como trabalho infantil, o mesmo não acontece relativamen-
te ao trabalho nas feiras, na construção civil e em alguma actividade de forma-
ção (aqui classificada como trabalho intelectual, por integrar uma componente de 
formação académica). Embora o trabalho fabril e o trabalho agrícola constituam 
também objectos de referência significativa pelos sujeitos, são as piores formas 
de trabalho infantil e o trabalho artístico que ocupam o segundo lugar, seguido do 
trabalho desportivo. 

Finalmente e de acordo com os dados do Tabela 19 importa observar quais as 
formas de trabalho infantil que os sujeitos dizem ter conhecido através dos media.

Tabela 19 – Conhecimento de trabalho infantil através dos media

Tomada de 
conhecimento

Tipo de 
actividade 
económica

Grupo de actores sociais 
Total

(n)
professores

(n)
Técnicos

(n)

ass. 
de pais

(n)

padre
(n)

médica
(n)

Comunicação
social

Doméstica --- --- --- --- --- ---

Agricultura/
pesca

1 --- --- --- --- 1

Fabril/
oficina/
indústria

3 2 --- --- --- 5

Feiras --- --- --- --- --- ---

Construção 
civil

2 --- --- --- --- 2

serviços --- --- --- --- --- ---

Desporto --- --- --- --- --- ---

Artístico 1 --- --- --- --- 1

minas 1 --- --- --- --- 1

Piores 
formas

2 1 --- --- --- 3

Intelectual --- --- --- --- --- ---

Total 10 3 0 0 0 13

numa análise global dos dados aqui apresentados importa sublinhar a diferen-
ça entre os tipos de casos conhecidos no contexto local, por contacto directo ou 
indirecto e os que são conhecidos através dos meios de comunicação social em 
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que predominam as referências ao trabalho fabril, à prostituição e, ainda que com 
menor expressão, à construção civil. Esta diferença parece reflectir o impacto da 
agenda social e de política internacional.

o trabalho que serve a economia familiar e que é a forma mais conhecida de 
(sobre) ocupação das crianças no mundo da produção económica e da reprodução 
da vida familiar parece ser invisível e, como tal, indiscutível nos meios de infor-
mação, formação de opinião e debate no espaço público. Enquanto o trabalho agrí-
cola, o trabalho artístico e o trabalho nas minas ainda são referidos, apesar de o 
serem com menor incidência que as formas anteriores, o trabalho doméstico nun-
ca é referido, como também o não são o trabalho nas feiras ou ainda a prestação 
de serviços que, como já vimos, refere-se a actividades desempenhadas no espaço 
privado, tutelado por uma família. A implicação das crianças em actividades de 
alta competição também nunca é referida como trabalho infantil.

O interesse e significado que atribuímos à diferença entre estes dados, e que 
queremos sublinhar, é que apesar da sua invisibilidade e não pronunciamento como 
parte da problemática do trabalho infantil no espaço público mais alargado, tanto o 
trabalho doméstico, quanto o trabalho na agricultura e pecuária foram identificados 
como realidade objectiva a definir como tal, pelos actores locais, servindo-se do 
seu conhecimento directo e próximo. Fizeram-no, apesar das actividades económi-
cas de base familiar serem as menos mediatizadas ou debatidas no espaço público 
em geral, mantendo-se confinada ao espaço privado onde tende a ser valorizada 
como dimensão da experiência pessoal e instrumento de socialização primária.

Importa no entanto chamar a atenção para o facto da maioria dos sujeitos impli-
cados no contacto com crianças que desempenham quotidianamente estes tipos de 
trabalho, o terem referenciado quando alargámos o âmbito da entrevista ao tema 
da fadiga das crianças à chegada à escola, como possível indício precursor de 
abandono escolar. Acreditamos que sem esta referência ao estatuto da criança en-
quanto aluno, de quem se espera o cumprimento de deveres e de obrigatoriedade 
escolar, o trabalho por conta de familiares poderia não ter sido identificado como 
problema a designar como “trabalho infantil”.

A este propósito achamos interessante referir aqui alguns comentários que pode-
rão dar uma noção do quanto nos movemos num território difícil de analisar, quer 
por factores culturais, quer pela relativização dos limites do esforço das crianças 
implicado no que pode ser trivializado e justificado como participação familiar, a 
que se atribui valor moral e pedagógico, independentemente das circunstâncias e 
condições em que é exercido. 

4. 3. 2. a apropriação subjectiva do trabalho infantil como problema social

Da análise mais aprofundada aos conteúdos das entrevistas realizadas é percep-
tível, por um lado, a dificuldade em definir o que se entende por trabalho infantil 
e por outro, a forma como o trabalho infantil está naturalizado e faz parte da 
subjectividade constitutiva das representações sociais existentes no interior destes 
grupos de entrevistados. Veja-se: 
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Tarefas que fazem parte do quotidiano da família (arrumar o quarto, dar 
de comer às galinhas, lavar o carro, regar as plantas) não são trabalho 
infantil. (Av10)

Não são aquelas pequenas ajudas do dia-a-dia (Av17)

Acho que há um certo complexo em relação àquilo que se chama de Tra-
balho infantil. Não chamo trabalho infantil ao fazer pequenas tarefas, o 
ajudar os pais, a isso chamo a partilha normal na situação da vida da casa, 
da família. Esse exagero pode criar crianças preguiçosas, nada habitua-
das a trabalhar. (Av14).

Apanhar batatas não é trabalho infantil, no sentido de estar a ajudar os 
pais. É uma regra que faz parte da estrutura familiar. (Av10)

No caso destas duas últimas afirmações está patente a dificuldade de questionar 
este tipo de actividades em territórios que são regulados pelas representações so-
ciais de adultos que têm incorporado no seu habitus o trabalho como valor social e 
educativo inquestionável. neste caso, a demarcação e a argumentação sobre o que 
pode ser considerado como trabalho infantil ganha um teor moral, que dificulta o 
questionamento da sua legitimidade enquanto parte do “ofício” do aluno ou das 
crianças enquanto grupo social.

mais, dado que a atitude de defesa do trabalho de base familiar radica em me-
mórias pessoais e precoces dos sujeitos, pode desencadear bloqueios das mesmas 
quando se trate de experiências dolorosas de subordinação, bloqueios que foram 
vividos por muitos adultos que por isso acham natural que sejam vividos pelas 
crianças. os riscos inerentes à falta do poder e do saber que seriam necessários 
para o desempenho satisfatório das actividades pelas crianças no espaço domés-
tico (que inclui as actividades agrícolas e outras por conta da família) podem ser 
subestimados na análise dos casos concretos.

o trabalho infantil no âmbito doméstico pode ser, por um lado, evidenciado 
quando desempenhado de forma não compatível com a maturidade física e inte-
lectual e, por outro, legitimado quando ocorre depois dessa fase. Trata-se de uma 
legitimação do trabalho infantil que não contempla outras concepções e muito me-
nos os novos posicionamentos que considera que o trabalho das crianças/jovens 
deve ser confinado ao designado “ofício de aluno”:

Não devem ser atribuídas, precocemente, às crianças, competências nem 
funções que não são compatíveis com a sua idade cronológica e mental. 
(Av12) 

A reprodução da divisão social do trabalho social segundo o género foi no entan-
to um dos aspectos evidenciados por um dos sujeitos quando relata:
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As meninas mais velhas tomam conta dos irmãos mais novos, põem a mesa 
e fazem o jantar, apanham a roupa antes da mãe chegar. Aos rapazes é-

-lhes pedido que vá buscar leite à vaca. Há uma distribuição de tarefas 
nítida: feminino e masculino. (Av10)

mais frequentemente a evocação da própria experiência na infância foi referida 
para valorizar o trabalho doméstico ou agrícola de base familiar, como contributo 

“natural” da e para a socialização das crianças, no quadro de uma economia afecti-
va e material da vida familiar:

Eu venho de uma geração em que trabalhávamos em casa, ajudávamos 
os pais. Não tínhamos o tempo todo só para fazer os trabalhos de casa. 
Quando nós chegávamos a casa cumpríamos obrigações. Eu não vejo isso 
como trabalho. (Av6)

Uma das implicações desta atitude de negação ou de naturalização do traba-
lho doméstico é que esta dispensa a reflexão, pelos actores sociais, da diferença 
entre os mundos sociais e culturais infantis e juvenis que exigiria a consideração 
pelo facto das crianças viverem imersas num universo cultural que é marca-
do pela indústria cultural para a infância e crescerem no interior de sistemas 
educativos centrados na satisfação de necessidades que lhes são atribuídas por 
distinção às dos adultos, em ambientes criados para elas e em nome do seu 
superior interesse.

neste novo quadro social e cultural, as criança que precisam de participar ac-
tivamente no esforço de reprodução da vida familiar podem viver um conflito de 
identidade e de conciliação dos seus papéis enquanto filhos, alunos ou alunas e 
pares de outras crianças, que as pode “apartar” daquelas que estão dispensadas da 
responsabilidade quotidiana de garantir a própria sobrevivência.

Apenas alguns dos sujeitos reconheceram os riscos e as dificuldades de concilia-
ção do trabalho doméstico com o trabalho escolar:

O trabalho doméstico traz um grande desgaste físico e emocional, elas não 
conseguem aprender. Não têm tempo para mais nada. (Av13) 

O trabalho pode não constituir uma ameaça para o normal desenvolvimen-
to da criança quer ao nível físico, quer ao nível psíquico. Quando tem de 
responder a outros objectivo que não são adequados para a sua idade, aí 
é que é Trabalho infantil. (Av13).

Se uma criança de 12 anos não pode estudar porque faz falta em casa isto 
é trabalho infantil. […] Há que haver conta, peso e medida: são estudantes, 
primeiro fazem os trabalhos de casa e só depois ajudam os pais nas tarefas 
domésticas. (AV6)
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Aqui o discurso parece revelar uma actualização da concepção moderna de 

infância em que se reconhece a igualdade de estatuto das crianças, enquanto 
sujeitos a quem se reconhecem direitos especiais de protecção, de provisão e 
de participação e em especial o direito à educação, que as obriga à frequência 
escolar e ao cumprimento da escolaridade.

o reclamar de limites para o trabalho que é prestado pelas crianças no âmbito 
privado da vida familiar, sob a margem do olhar da comunidade, parece não ser 
suficiente para pensar a condição das crianças, tendo em conta os constrangi-
mentos actuais e mudanças sociais em curso.

neste outro quadro social, em mudança, qualquer criança e todas as crianças 
são chamadas a coordenar ou conciliar a participação em actividades domésticas, 
como o cuidado de crianças mais novas, por exemplo, com actividades de estudo, 
com uma infinidade de outras tarefas de aprendizagem, a realizar dentro e fora 
da escola, num contexto de alta competitividade, de desestabilização de modelos 
de referência e quadros de socialização (familiar, escolar, entre pares) e de expo-
sição ou antes, de imersão, num universo social e simbólico.

As tarefas desenvolvidas pelas crianças/jovens encontram-se muito complexi-
ficadas em mundos sociais que são marcados não só pelas hierarquias que as su-
bordinam e coordenam a sua acção com os tempos de trabalho dos adultos, como 
também por novas hierarquias sociais estabelecidas entre pares num momento 
em que os padrões de bem-estar social, estabelecidos como direitos adquiridos, 
são postos em causa. Frequentemente o seu esforço é investido em condições de 
grande solidão não só afectiva mas também “epistemológica” e social.

Como temos vindo a referir, o que se aplica ao trabalho doméstico, pode ser 
levado em conta relativamente a outras actividades desempenhadas pelas crian-
ças mas em especial aquelas que se desenvolvem no âmbito privado das rela-
ções intra-familiares, em que as questões de recompensa material ou simbólica 
deixam mesmo de poder ser colocadas como uma dimensão a prover, mesmo 
quando se reconhece a possibilidade da criança trabalhar em nome do seu pró-
prio interesse. 

 4. 4. a relação entre representações sociais e a realidade objectiva

4. 4. 1. o trabalho invisível, por conta da família

Embora o trabalho doméstico tivesse sido igualmente conhecido directa e indi-
rectamente pelos sujeitos entrevistados em Aveiro e Águeda há diferenças a regis-
tar na realidade objectiva que é evocada por estas representações e que inferimos 
de explicações que são avançadas pelos sujeitos, para os casos tomados individu-
almente.

No caso de Aveiro, as actividades domésticas que foram qualificadas como tra-
balho infantil dizem respeito a tarefas de cuidados de irmãos ou sobrinhos e num 
dos casos da própria mãe: 
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Temos aqui algumas situações que temos batalhado contra elas que é, 
irmãs mais velhas ficarem a tomar conta dos irmãos mais pequeninos em 
casa. Temos tido algumas situações dessas, que as crianças não vão à 
escola porque a mãe vai trabalhar e o pai vai trabalhar e têm que ficar com 
o filho mais pequeno. (Av15)

o discurso tende a fazer sobressair o alto grau de risco e de exigência desajustado 
às capacidades das crianças, para cuidar, por exemplo, de uma irmã com deficiência 
mental, de um irmão cego e da mãe doente. num dos casos, este risco é denunciado 
e ilustrado da seguinte forma relativamente a uma criança que cuidava da irmã:

A irmã caiu de uma varanda e faleceu, deixou marcas profundas na criança 
(Av5)

A constatação da existência do trabalho infantil e o que tal implica na não ida das 
crianças/jovens à escola e os traumas que ele lhes pode causar tende a ser aborda-
do e considerado na escola no sentido de minimizar os problemas e na procura de 
resolução de problemas, por vezes com bons resultados:

Já aqui tivemos um caso de uma aluna que acompanhou a mãe até à morte. 
Um caso que estudámos no Conselho Pedagógico… estudámos… analisá-
mos. Porque de facto, a miúda depois teve um rendimento baixo, mas que 
nós percebemos e as faltas foram-lhe justificadas porque a mãe não tinha 
mais ninguém. (Av8)

Ela concluiu o 9º ano... só não foi penalizada por essa situação porque nós, 
o Conselho de Turma teve esse aspecto em consideração. (Av8) 

O comportamento da criança na aula era agitado. A mãe trabalhava em 
Lisboa e o pai tomava conta dos filhos sozinho (Av2)

nas explicações avançadas reconhece-se que existem inter-relações entre a per-
tença social e o abandono escolar e logicamente com o trabalho infantil:

Há estratos sociais diferentes, as famílias são diferentes. O risco de aban-
dono e trabalho infantil está associado às condições económicas, às men-
talidades (há pessoas que não têm grandes rendimentos financeiros mas 
pretendem que os filhos tenham uma vida melhor) e à valorização que é 
dada à escola (Av10)

A par das constatações de que o perfil social das famílias interfere no tipo de 
vida dos filhos são referidos outros factores do foro psicológico e do tipo de es-
trutura e funcionamento da família através dos quais se tende a individualizar o 
problema do trabalho infantil:
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As famílias no fundo desestruturadas e casos desses são inúmeros os que 
aparecem porque esse tipo de crianças também estudam, também muitas 
vezes trabalham fora e depois ainda estão em casa a substituir os pais. Por 
problemas de ordem diversa, muitas vezes é por problemas de horários 
dos pais outras vezes é por incapacidade, pais alcoólicos, mães alcoólicas, 
como ainda infelizmente existem muitos: toxicodependências.
Normalmente tem muito a ver com limitações. Aliás, eu acho que a maior 
parte desses casos, de jovens que acabam por substituir o papel da mãe 
tem muito a ver com limitações psicológicas e de saúde mental, que aca-
bam por assumir esse papel. (Av12)

Embora no caso de Águeda o trabalho infantil também estivesse associado ao 
cuidar de irmãos mais novos e de outros familiares, como acontecia no caso de 
Aveiro, as considerações e explicações apresentadas vão mais longe quando en-
fatizam a ideia de abuso das crianças pela família e quanto fazem sobressair as 
condições socioeconómicas precárias em que vivem:

[…] a este nível do trabalho doméstico, temos muitos casos do género de 
crianças que têm que fazer o serviço todo de casa e que os pais não per-
mitem sequer que eles estejam a lavar a louça e possam pôr os olhos na 
televisão, mesmo quando a têm à frente. (Ag4)

[…] tinha que assegurar todo o trabalho doméstico e todo o papel mater-
nal em relação ao seu irmão mais novo, de vestir, de levar ao jardim-de-

-infância, de ir buscar, de o alimentar, portanto, zelar como se fosse uma 
mãe dessa criança. (Ag4)

(o problema é) a cultura familiar; estrato social mais baixo; família inves-
te muito pouco no percurso escolar das crianças. (Ag4)

Ambiente familiar era muito mau. A mãe só queria ir para o café e a miúda 
é que fazia tudo em casa. A criança chegava aqui cansada e já não tinha 
cabeça para estudar. (Ag12)

Sabia bem à mãe ter as coisas todas feitas. Os adultos aproveitam. (Ag5)

A mãe deitava-se a ver televisão e ela tinha de fazer tudo em casa. Deve 
ser culpa da família, mas ao certo não sei os pormenores. São pessoas sem 
formação nenhuma e sem condições económicas. (Ag11)

Estas condições (trabalho que as crianças têm que assegurar nos seus outros 
contextos de vida) relatadas pelos entrevistados do caso de Águeda interferem não 
apenas com o normal desenvolvimento das crianças/jovens e falta de aproveita-
mento escolar como ainda coloca problemas ao normal funcionamento do trabalho 
pedagógico e à vida da escola: 
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Sei que ela faltava muito às primeiras aulas da manhã. Portanto, ao pri-
meiro bloco da manhã, ela faltava imenso porque tinha que ir levar o ir-
mão, arranjar o irmãozinho mais novo, que tinha um ano e meio, dois anos. 
Ela tinha que o arranjar, tinha que o levar ao infantário. E isso atrasava. 
O miúdo não se despachava de maneira a que ela chegasse a horas. (Ag6)

[…] tivemos a situação de um menino que, em termos de escola, o compor-
tamento dele era de uma irreverência atroz, super problemático, desestabi-
lizava completamente as aulas, os professores. […] ele apanhava os pastos 
para dar aos animais, ele lavava a louça, ele arrumava tudo em casa, era 
um autêntico dono de casa e depois na escola, claro, não tinha paciência 
nenhuma para andar aqui. (Ag4)

Eu tenho conhecimento de miúdos que, antes de virem para a escola, já 
foram apanhar erva, já foram dar de comer aos animais, algumas crianças 
já sabem as tarefas todas, fazem as tarefas todas, inclusivamente criar os 
próprios irmãos. E portanto, são umas verdadeiras donas de casa quando 
aqui chegam. (Ag10).

Importa aqui salientar que quando se reconhece a existência de motivação es-
colar por parte destas crianças/jovens mais facilmente a escola se mobiliza para a 
procura de alternativas de educação e de formação, tal como neste caso:

Estou-me a lembrar de um caso de uma miúda que ela tinha algumas dificul-
dades, é verdade, mas até se esforçava. Esforçava-se por trabalhar na escola, 
por estar atenta, fazia os trabalhinhos de casa… mas tínhamos conhecimen-
to que era uma família problemática, tinha alguns problemas financeiros e 
chegou a uma certa altura, essa miúda começou a faltar e quando viemos a 
saber que ela faltava porque ficava em casa para ajudar em casa, para tomar 
conta dos irmãos, para fazer o comer, porque durante o dia os pais trabalha-
vam e precisavam de alguém em casa para trabalhar. (Ag1)

Segundo é argumentado na entrevista, este caso justificou que houvesse con-
tactos entre a directora de turma, a psicóloga e a família da aluna para demover 
os pais de a reterem em casa. Foram estudadas alternativas a nível de formação 
profissional com a aluna, mas ela recusou e foi trabalhar, argumentando que não 
existiam cursos de que gostasse. A aluna manteve o contacto com a psicóloga e, 
segundo relato desta, mais tarde a aluna teria dito: “O trabalho não é bem aquilo 
que pensava. Trabalho muito e ganho pouco”. Decidiu, depois disto, ir para um 
curso de formação.

os factores que são convocados na descrição e explicação destes casos permi-
tem-nos inferir sobre o impacto das condições objectivas no processo de represen-
tação social do trabalho doméstico, que na falta de consideração desta dimensão, 
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poderíamos atribuir estritamente a factores de ordem económica e social mas tam-
bém e sobretudo de ordem cultural. 

A partir destes dados somos levados a crer que as representações sociais dos 
sujeitos entrevistados em Aveiro correspondem ao ponto de vista inserido num 
contexto em que se espera que a presença do Estado Providência deveria asse-
gurar a protecção social das crianças que têm de assumir funções de cuidado de 
dependentes. Quanto às representações dos sujeitos de Águeda, parecem reflectir 
o confronto da escola com a necessidade de uma população heterogénea, que sofre 
a precariedade dos meios económicos que seriam necessários para que as crian-
ças fossem dispensadas do seu esforço na reprodução familiar. neste contexto, as 
crianças tendem a ser percebidas como vítimas da exploração das famílias, mais 
do que da desprotecção social do Estado.

o trabalho agrícola foi outra das formas de trabalho exercido por conta da fa-
mília referida pelos sujeitos dos dois contextos. no entanto, também neste caso 
existem especificidades que reflectem a diversidade dos contextos de inserção so-
cial das crianças, bem como do ponto de vista a partir do qual nos falam os pro-
fissionais. Assim, embora os entrevistados de Aveiro qualificassem como trabalho 
infantil a participação quotidiana das crianças em actividades “nas terras” ou na 

“lavoura” e em actividades piscatórias, dadas a conhecer por testemunhos pessoais 
das próprias crianças, foram também referidas situações de participação em outro 
tipo de actividades que nos parecem ser enquadradas por pequenas empresas fami-
liares, como por exemplo, a criação de coelhos e a trabalhar em aviário, em estufas, 
na venda de peixe, nas vindimas etc. Embora os entrevistados tivessem deixado 
transparecer que o desempenho destas outras actividades parecia ser reivindicado 
pelas próprias crianças, provavelmente devido ao grau de organização, à especi-
ficidade das tarefas, a alguma margem de autonomia e provavelmente a outras 
condições de retribuição (e estatuto remuneratório), estes tenderam a não subesti-
mar o impacto das mesmas no desempenho escolar, resultante do tempo ocupado, 
e também aos efeitos no esforço físico e nas condições de descanso dos alunos:

Nós tínhamos um aluno que trabalhava. Eram duas situações… Traba-
lhava com o pai na Lota. Levantava-se aí às 4 ou 6 da manhã. E depois 
vinha às oito e meia para a escola. E também trabalhava num talho, aos 
fins-de-semana. (Av8)

outro dado que o discurso dos entrevistados deixa transparecer é a obrigatorie-
dade destas actividades que implicam esforço físico numa fase de crescimento e 
de desenvolvimento:

A questão é que esses miúdos que trabalhavam no campo e com os animais, 
era porque eram a ajuda da casa e eram obrigados a fazer isso. Muitos 
deles levantavam-se bastante mais cedo. (Av8)
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Eles não deixam de frequentar a escola, mas chegavam a casa e não ti-
nham grande descanso. (Av2) 

As implicações da participação das crianças neste tipo de actividades é também 
problematizada enquanto expressão de necessidades económicas não supridas 
pelas famílias e eventuais interesses e desinteresses que afectavam a motivação 
escolar das crianças:

Como o dinheiro é pouco em casa, eles precisam daquela ajuda (Av8)

A família era complicada. Havia interesses económicos. A Escola não dizia 
nada. (Av11)

As famílias apostam mais no mercado de trabalho porque lhes reduz os 
custos com os filhos, que são sucessivamente reprovados. Os pais já passa-
ram por isso; A grande desmotivação em relação à escola; o grande défice 
ao nível do suporte familiar é herança familiar. (Av13)

A realidade qualificada como trabalho infantil na agricultura resume-se a três 
casos: o de um rapaz que cuidava dos animais antes de vir para a escola, de outro 
que ajudava no aviário do tio e ao relato do caso de dois jovens que participavam 
em actividades piscatórias à noite.

neste último relato, o entrevistado não chega propriamente a problematizar a 
ligação entre vida escolar e a vida laboral:

Eles nunca traziam material para a aula. Ao longo do ano fui-me aperce-
bendo, à medida que fui conhecendo os alunos. Em algumas conversas que 
eu ia tendo com eles, para os sensibilizar para a importância do material 
eles lá iam deixando escapar que tinham uma vida paralela. Vim a saber 
que eles à noite andavam na faina, na pesca. Pescavam quase toda a noite 
e depois durante o dia iam para a escola. (Ag3)

Aqui também é sublinhado o efeito das dificuldades económicas das famílias so-
bre a motivação ou interesses das crianças ou jovens relativamente à vida escolar, 
quando estes têm a responsabilidade de participar no sustento da família:

Eles ganhavam um bom dinheiro... segundo eles, não sei. […] eles garan-
tiam o sustento da família... os seus  interesses eram outros, era o sustento 
familiar, a escola era uma forma de ocupar o tempo durante o dia, a acti-
vidade principal era à noite. (Ag3) 

Às vezes são as crianças que não querem mesmo. São famílias complicadas. 
Os pais são pessoas sem formação nenhuma. O dinheiro é pouco, se hou-
ver possibilidade de as crianças trabalharem, melhor. (Ag11)
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Às vezes, as famílias são tão pobres que eles têm de ajudar. (Ag7)

no caso em que o trabalho agrícola foi conhecido através dos media pareceu 
suscitar uma preocupação mais explícita com o impacto desta duplicidade de 
estatuto e de jornadas de trabalho sobre o desenvolvimento físico e psicológico, 
bem como sobre a escolaridade perspectivada como oportunidade de mobilidade 
social:

Eu ouvi há tempos na televisão (falar) de um miúdo que se levantava às 5 
da manhã para mugir as ovelhas ou as vacas. E depois quando chegava 
a casa tinha “n” coisas para fazer, aí compromete o seu percurso escolar. 
(Ag14)

4. 4. 2. o trabalho ocasional, procurado como oportunidade 

Os entrevistados dos dois casos estudados identificaram também para lá do re-
ferido no ponto anterior a prestação informal de serviços pelas crianças e jovens, 
como ajuda em actividades relacionadas com o comércio, que só num dos casos 
foi problematizada pelas suas implicações no rendimento escolar, com a dimi-
nuição do tempo de estudo. Também não foi valorizada a falta de condições de 
segurança do trabalho e a retribuição económica. 

no caso de Aveiro, foram relatadas situações de trabalho ocasional na constru-
ção civil e no abastecimento do mercado diário. Entre as actividades mais referi-
das, está o trabalho mais ou menos regular em feiras:

Tivemos um aluno que, aos fins-de-semana, ia com o pai e fazia aquele 
género de biscates, de construção civil que o pai ia fazer. O pai levava-o e 
ele também ganhava. (Av1)

Um aluno que vai fazer uma noite no mercado abastecedor até à meia-
-noite e às vezes até às duas da manhã não pode no dia a seguir, às oito e 
meia ter a mesma capacidade de concentração e a mesma predisposição 
para ouvir o professor e estar na sala do que uma criança que descanse. 
(Av7)

Agora estou-me a lembrar que era um miudito de etnia cigana que não vi-
nha às aulas. Os pais eram feirantes. Ele ia para as feiras com os pais. Não 
é porque ele fosse trabalhar, era para estar com eles e muitas das vezes 
ficava em casa. Não era porque ele fosse receber dinheiro… os encarrega-
dos de educação precisassem do dinheiro para sobrevivência. (Av1)

Neste último caso fica a ideia de o acompanhamento dos pais pelos filhos 
nas actividades económicas e a consequente não participação nas actividades 
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escolares não ser considerado trabalho infantil mas fazer parte dos comporta-
mentos culturais deste grupo étnico associados à pouca valorização atribuída à 
educação.  

no caso de Águeda é igualmente referida a participação não regular das crian-
ças em actividades de comércio de base familiar, mas neste caso é manifestada a 
preocupação com os efeitos do cansaço no rendimento escolar:

E o cansaço de um miúdo, de um aluno dessa turma que os pais vendem 
nas festas, aquelas bujigangas, aquelas coisitas nas festas e até tarde e 
o aluno acompanha os pais até essa hora e anda lá a vender e depois no 
outro dia tem aulas, vem para a escola. (Ag7)

nas duas comunidades foram referidas situações de trabalho “desejado” pelos 
alunos, no entanto, a realidade de que falam os profissionais de cada uma das 
localidades é diferente.

no caso de Aveiro a situação referida é caracterizada pela sua dimensão lúdica:

Quando vão trabalhar para a Feira de Março, os miúdos às vezes são altos 
e são capazes de falsificar a identificação. (Av10)

Em Águeda a dimensão que é valorizada é o proveito económico: 

Eles diziam que nas férias iam trabalhar. Eu penso que eles até vão, não 
são obrigados a ir, eles até gostam de ir. Porque pensam ficar com algum 
dinheiro para eles. Essa parte, agrada-lhes. Recordo-me, um miúdo que 
andava a trabalhar nas obras, estou-me a lembrar de outro que também… 
e eles às vezes falam de fábricas, dizem “Vou trabalhar para a não sei 
quantos”, que eu não conheço. (Ag7))

Daqueles que temos conhecimento, são trabalhitos temporários. E que 
passam, sei lá… por um empregozito numa empresa a fazer trabalhinhos, 
daqueles trabalhos que exigem menos qualificação. Hum… ou pontual-
mente na construção civil. Eu tive um aluno que foi ajudar a fazer uns 
jardins. Penso que esporadicamente. Depois, volta e meia, já aparecia na 
escola. (Ag8)

o que se constata é que estas actividades, por serem aparentemente desejadas, 
são mais toleradas pelos adultos, independentemente dos riscos, do esforço e do 
consentimento para a transgressão legal que este trabalho comporta, o que não 
ocorre quando esta ocupação em actividades produtivas é programada como ocu-
pação de tempos livres e voluntariado juvenil.
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O facto do trabalho ser remunerado parece justificar o consentimento tácito, ape-

sar da sua condenação quando estas tarefas são conotadas como ajuda familiar. Por 
outro lado, os riscos de o ingresso precoce no mundo do emprego ser irreversível, 
que afecta principalmente as crianças e jovens pertencentes a famílias com pouco 
capital cultural, social e económico, parecem também não ser tomados em conta.

4. 4. 3. o trabalho “ilegal”, remunerado, por conta de outrem

Apesar de, no início do estudo, a maioria dos entrevistados ter dito que não 
conhecia situações de trabalho infantil, a opção pela evocação de memórias per-
mitiu uma aproximação não defensiva da experiência de alguns dos entrevistados. 
Foram assim relatados alguns casos de trabalho efectivo e remunerado de crianças 
ainda em idade escolar:

[…] existe trabalho infantil em fábrica, alguns casos … não foram casos 
obrigados pela família… pronto, tem a ver com a cultura familiar, mas foi 
também um pouco por vontade deles fazerem períodos em fábricas, mais 
direccionado para a parte de cerâmica em trabalhos… em cerâmicas lo-
cais em que um fim-de-semana, o fim da tarde, o período de encerramento 
da escola… portanto são vários casos. (Av4)

relativamente aos entrevistados de Aveiro, foram referidas situações de traba-
lho relativamente mais leves do que as de Águeda e os seus relatos parecem reve-
lar uma consciência mais “aguda” da ilegalidade desta ocupação, já que os relatos 
enfatizam a intervenção ou, no mínimo, justificam a falta dela:

Um caso recente, que teve uma intervenção mais institucional, foi um em-
prego no Jumbo, no Mac Donald´s ou coisa do género. […] Ele tinha ca-
torze anos. Embora tivesse um porte físico que dava-lhe mais... resolveu-se 
indo lá; quando (os empregadores) tiveram conhecimento dessa situação, 
despediram-no logo. (Av6)

Tivemos um aluno do 8º ano que se empregou numa casa de motorizadas 
aqui à volta... quando ele abandonou a escola, em Abril, nós, professo-
res, reunimo-nos e fomos à empresa, demos conta da situação ao senhor 
que era ilegal mas não conseguimos demover o aluno dessa situação. Ele 
queria ganhar dinheiro porque não queria já estar na situação de estar a 
pedir dinheiro aos pais. Ele sabia que os pais não tinham possibilidades. 
[…] um esforço, que foi não marcar as faltas ao aluno e o aluno ainda fre-
quentou a escola até à conclusão. O aluno nunca foi excluído administra-
tivamente (podia faltar) da escola continuando a trabalhar. Os professores 
iam arranjar as bicicletas ao local onde trabalhava e avisavam-no dos 
testes. Os resultados eram sempre bons (Av6)
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Esta valorização da possibilidade de conciliação entre a vida escolar e laboral é 

também valorizada na circunstância especial de uma outra jovem a quem se con-
tinua a reconhecer o estatuto de aluna da escola:

Temos neste momento um caso de uma aluna que foi mãe no ano passado, 
uma gravidez na adolescência, que também está a trabalhar. Está a estu-
dar e está a trabalhar (num café). (Av8)

no diálogo com os entrevistados foi visível a preocupação manifestada com o 
trabalho infantil, pelo empenho em ter uma palavra a dizer, fazendo-o através do 
relato de factos mais remotos em termos de memória ou da realidade pessoal:

[…] por vezes também aparecem aqui miúdos com alguma experiência de 
trabalho. Porquê? Porque em casa já os pais trabalham em casa, nomeada-
mente no sector de calçado e como levam trabalho para casa e eles às vezes 
verbalizam que ao serão estão a ver televisão e estão a coser sapatos. (Av11)

Lembro-me agora de um que esse se calhar marcou-me que depois teve um 
problema muito grave de saúde porque teve uma lesão a nível da coluna 
quando estava a carregar pesos, o que o afectou para o resto da vida dele. 
Nunca mais me esqueci desse caso. (Av12)

A consciência da ilegalidade do emprego antes do término da escolaridade obri-
gatória também parece estar presente entre os entrevistados de Águeda. no en-
tanto, registou-se algumas diferenças que parecem indiciar um grau de tolerância 
maior a algumas formas de trabalho que objectivamente podem causar danos du-
radouros do ponto de vista físico, psicológico e social.

Constatou-se que as situações conhecidas directamente incluíam diferentes ac-
tividades exercidas no contexto fabril: em fábricas de cerâmica, de madeira, de 
serralharia e de trabalho domiciliário, à peça. 

Um dos entrevistados chama a atenção para uma evolução positiva na erradica-
ção deste problema nos últimos quinze anos:

Antes estava muito enraizado já, portanto, sabia-se, toda a gente sabia mas 
ninguém fazia nada. (Ag7)

A realidade do trabalho infantil mudou muito nos últimos 20 anos. Antes a 
região baseava-se num economia de subsistência agrícola. Os filhos eram 
colocados a trabalhar para ajudar no sustento da família. Quando surgiu 
a actividade industrial, também houve aproveitamento da mão-de-obra in-
fantil.  Chegavam a sair da escola com 10 e 11 anos para trabalhar. Hoje é 
diferente, o TI já é condenado pela sociedade e as empresas não precisam 
daquela mão-de-obra, de forma alguma. (Ag18)
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os entrevistados em Águeda expressam também a sua preocupação com o fe-

nómeno, através de referências mais remotas, mas aqui mais manifestamente ex-
traídas de reportagens, no que se inclui o trabalho na indústria de calçado e à peça, 
o trabalho nas minas, a costura de material de desporto, a produção de blocos de 
cimento em outros países como é o caso do Iraque:

É uma injustiça... as grandes multinacionais servem-se de crianças para 
vender produtos a preços exorbitantes e as crianças são pagas miseravel-
mente. (Ag5)

Uma diferença importa fazer sobressair, entre os dois contextos, foi o facto de, 
em Águeda, a referência aos casos ser mais acompanhada por explicações para 
o emprego das crianças em actividades indesejáveis. Verificamos que em muitos 
casos estas explicações tendiam a fazer contrastar quer o empenho quer a impo-
tência da escola com os recursos, o empenho ou responsabilidade das famílias, 
o que de certa forma nos dá conta da percepção e baixas expectativas que estes 
entrevistados podem ter da eficácia de qualquer medida que perspective a escola 
como espaço de oportunidade social para as crianças:

A família era muito pobre e veio pedir trabalho para o miúdo, porque ele 
tinha de ajudar no sustento familiar. Embora estes casos sejam cada vez 
mais raros. O sistema educativo tem-se preparado para dar respostas, e as 
famílias também têm uma educação diferente, e têm sobretudo mais apoio 
que antigamente. A parte educacional influencia muito, as famílias que 
não tiveram educação, não incentivam os filhos a estudar. O efeito mais 
negativo é o abandono escolar, não ter uma educação mínima conveniente. 
Podem ter também acidentes que ponham em causa a sua saúde física. 
(Ag18)

A aluna percebeu que não ia obter aproveitamento com os níveis de exigên-
cia do 9º ano. Optou por ir trabalhar para ganhar algum dinheiro e “po-
der comprar algumas coisas”. Deixou a escola a meio do 2º período para 
ir trabalhar. Vai mantendo o contacto com a psicóloga. Pondera voltar 
para acabar o 9º ano. Ela desabafou mais tarde: “O trabalho não é bem 
aquilo que pensava. Trabalho muito e ganho pouco”. Decidiu, depois disto, 
ir para um curso de formação. Não concluiu a escolaridade obrigatória. 
Estudaram-se alternativas a nível de formação profissional com a aluna, 
negou e foi trabalhar. Não existiam cursos que gostasse. Ganhar dinheiro 
para satisfazer as suas necessidades, tentando anular a outra vertente da 
vida dela que ela acha que é muito negra; estrato social baixo; família 
investe muito pouco no percurso escolar das crianças. (Ag4)

Dificuldades económicas dos pais. São famílias desestruturadas, com gra-
ves problemas sociais, entre os quais, económicos. […] Era para sustentar 
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os pais, e não a eles. O dinheiro dos miúdos é uma fonte de rendimento. 
(Ag13)

São famílias de alto risco social, iletradas ou de baixo nível cultural. São 
famílias que vieram para cá à procura de melhores condições de trabalho. 
Também factores como prostituição, alcoolismo, delinquência, negligência. 
(Ag16)

As famílias desestruturadas, com carências económicas e que muitas vezes 
se aproveitam do trabalho dos filhos. (Ag14)

Se o estudo é importante para o pai e para a mãe, a criança sente-se mo-
tivada. Se não é, o estudo é uma perda de tempo e um custo desnecessário. 
Depois também são famílias marcadas pelo álcool que empobrece muito 
o ritmo e o desenvolvimento equilibrado de uma criança. Há também um 
aproveitamento por parte dos patrões, ter produtividade com pouco gasto. 
(Ag17)

São famílias numerosas, precisam da ajuda das crianças para sobreviver. 
Baixa escolaridade dos progenitores, faltam metas às crianças. (Ag6)

Seria bom que conseguissem conciliar o estudo nocturno, por exemplo, 
com o trabalho. mas não há transportes públicos. Estas crianças acabam 
por ser inadaptadas. Ficam boicotadas em relação à vida, aos outros, ao 
mundo, à sociedade, à igreja, sentem-se sempre inferiorizados. Não têm 
capacidade económica nem cultural, acabam por ser inadaptados. (Ag17)

Em Aveiro encontrou-se também este tipo de situações de precariedade familiar:

Os pais não tinham possibilidades. Dificuldades económicas das famílias; 
Fase de desemprego. Todas as fontes de rendimento de um agregado são 
bem-vindas. (Av6)

A diferença relativamente a Águeda foi que a par da referência às desvantagens 
familiares são também referidas as desvantagens associadas à escola quando estão 
envolvidas crianças desfavorecidas. Em todo caso, é de fazer notar que a referên-
cia é feita à escola e não aos profissionais directamente:

(a causa é) baixa escolaridade da família e não há recursos dentro da es-
cola para puxar, para atrair. (Av3)

A escola sente-se aliviada quando alguns meninos a abandonam. (Av6)
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4. 4. 4. o trabalho socialmente valorizado

Na entrevista aos profissionais dos dois contextos é visível uma certa diferença 
das suas percepções e atitudes face ao trabalho desportivo e artístico, conhecido 
por uns de forma directa e por outros de forma indirecta.

Em Aveiro alguns entrevistados aceitaram a qualificação das actividades des-
portivas como trabalho infantil, por uma coerência de princípios:

Eles são remunerados, por isso, se são remunerados e se têm menos de 16 
anos, é trabalho infantil. (Av7)

Tenho muita dificuldade em aceitar que isso não seja trabalho infantil. 
(Av16)

Não podem explorar a criança, torná-la adulta muito cedo, não cresce de 
forma harmoniosa. (Av14)

no entanto, este entendimento não é a tendência dominante, porque a maioria 
das opiniões tende a sobrevalorizar os benefícios individuais e sociais destas ac-
tividades:

O desporto de alta competição é benéfico pois interioriza regras e compor-
tamentos, o espírito de união e isso é transportado para dentro da sala de 
aula e conseguem acatar as regras de comportamento e estar com atenção. 
É perfeitamente conciliável o desporto e os estudos pois desde sempre fo-
ram habituados. (Av10)

A escola não pode ser um obstáculo para o desenvolvimento de capacida-
des desportivas. (o desporto) Não é trabalho infantil; não está associado 
ao abandono escolar. (Av6)

Constata-se que algumas vezes esta atitude foi mantida à custa da desvalori-
zação das implicações que estas actividades podem ter, em termos de esforço, 
no tempo de descanso e de lazer das crianças, bem como nas suas relações com 
os seus pares e respectivas redes de sociabilidade e de inserção no contexto 
escolar:

Não me parece que seja assim tão violento. É bom porque em termos des-
portivos, há momentos em que é fundamental darem o salto. (Av2)

Em todo o caso, pode-se constatar que, entre todas as formas de trabalho infantil, 
esta é, sem dúvida, aquela que merece maior cuidado de garantia de condições de 
exercício, que respeitem o direito à educação, saúde, lazer e tempos livres e pro-
tecção contra a exploração e discriminação das crianças e jovens.
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Nestes atletas há uma disciplina muito rigorosa, sujeição a métodos de 
auto-punição e humilhação. As expectativas são altíssimas e provocam 
frustrações nas crianças. ... Se a criança estiver sujeita ao desempenho de 
trabalhos físicos e psicológicos que não são adequados para a idade, esta 
é uma forma de violência física e trabalho infantil. (Av13)

Como já temos legislação nas escolas que contempla esses casos, penso 
que aí não será tanto o trabalho infantil. (Av6)

Um jovem desportista que tenha condições físicas ou outras para desen-
volver certa modalidade tem facilidades de horário, tem épocas especiais 
para fazer exames. (Av6)

Pode correr mal se as coisas não forem bem acompanhadas. Tem que ter 
pais especiais. (Av14)

(as crianças) ...têm uma actividade muito grande no sentido de ocupação 
de horas com essas actividades e é muito cansativo. (Av1)

Eu acho que se deve respeitar a criança e o jovem no sentido em que se 
eles querem optar por um caminho de lazer e prática de desporto de uma 
forma apenas saudável e para desenvolvimento pessoal e aqueles que 
querem fazer uma opção por competição. Agora aí os pais e os treinadores 
e as direcções dos clubes e das academias de que eles dependem e de 
associações têm que ter algum cuidado. E eu noto que isso está a surgir 
cada vez mais, algum cuidado pedagógico em termos de conciliar os 
interesses do jovem enquanto pessoa e enquanto atleta, enquanto estudante. 
Até principalmente quando estão numa fase de desenvolvimento ainda 
muito jovem. Não é uma área que me assuste. (Av12)

o proveito económico que as famílias possam tirar da remuneração destas acti-
vidades foi um factor que mereceu a atenção de alguns entrevistados:

Na minha opinião, o que poderá haver é outro nível de questões... que é a 
família aproveita alguns dividendos. (Av6) 

Eles são remunerados, por isso, se são remunerados e se têm menos de 16 
anos, é trabalho infantil. (Av7)

Eu tenho um filho mais velho que é atleta federado, não é de alta compe-
tição, é de basquete. Um rapaz normal, felizmente, mas mesmo assim, há 
critérios de exigência que ele tem que cumprir. E digo-lhe que às vezes é 
complicado. São 3, 4 treinos por semana, mais os jogos. E às vezes, ele 
chega a casa às 10 e meia da noite. Não é uma coisa que me dê satisfação, 



107

légis légis
só me dá satisfação, porque lhe dá a ele. Mas isso tem um pressuposto, é 
que ele nada recebe em troca, não há pagamentos. É por gosto dele. (Av8)

A tendência de opinião em Águeda é um tanto diferente. Provavelmente por só 
haver referência a uma situação que foi conhecida pelo relato do filho de uma das 
entrevistadas:

Nós nem nos lembramos de referir estas formas (Desporto e Artístico). (Ag7) 

Diz respeito a uma camada social mais alta, diferente das outras formas 
de TI. (Ag4)

Também aqui os juízos de valor tendem a recair sobre as famílias como alvo de 
crítica.

Acho que os pais querem muitas vezes que os filhos sejam o que eles não foram. 
Até na escola são incentivados à concorrência. É um sistema de explora-
ção. (Ag18)

É um horário violento É considerado trabalho infantil porque é desporto 
de alta competição e “bem remunerado”. Acho que são formas de TI. A 
própria família também acaba por estar a explorar a criança. (Ag15)

relativamente à participação das crianças em actividades artísticas e publicida-
de, só uma das entrevistadas falou a partir da sua experiência profissional e levanta 
a questão do significado que esta poderia ter tido para a própria criança:

Era muito boa aluna A miúda gostava imenso Em termos de experiência 
pessoal uma pessoa questiona-se. […] Até que ponto é que foi uma experi-
ência que realmente valeu a pena? Ela era muito novinha. (Av2)

na falta de conhecimento directo das situações, constatamos que apenas dois 
entrevistados sustentaram uma opinião favorável à participação das crianças neste 
tipo de actividades. num dos casos, o entrevistado parte de uma generalização 
dos benefícios. nos outros dois casos, o que se evoca é sobretudo o interesse do 
próprio público:

Trabalhar nas novelas não é trabalho infantil. Trabalhar nas novelas é 
bom, os meninos têm prazer no trabalho que fazem e têm normalmente um 
grande apoio familiar por trás. Estes meninos estão bem economicamente 
e conseguem conjugar o trabalho com o estudo. São quase sempre médios 
ou bons alunos. (Av10)

É obvio que há pessoas que têm que optar também pelo mundo da moda, 
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pela música, pela arte, qualquer que seja. E nós sabemos que é assim que 
surgem os talentos. Temos que apostar neles, senão morria a arte, morria 
a cultura e portanto, não havia novos talentos. (Av12) 

A opinião de alguns entrevistados manifesta-se pela insegurança de quem é cha-
mado a pronunciar-se sobre uma questão social sobre a qual não debate suficiente:

É uma questão um pouco delicada. Se calhar aquilo não se pode conside-
rar trabalho infantil. (Av17)

Como não está subjacente um fim tão explícito de abuso da condição física 
e psicológica, o estatuto é outro. (Av13)

Tenho muita dificuldade em aceitar que isso não seja trabalho infantil. 
(Av16)

Alguns entrevistados explicitam a consciência de que este tipo de trabalho afecta 
as crianças como as outras formas de trabalho infantil. o que aqui parece variar é a 
condição social das crianças por pertencerem de forma dominante às classes sociais 
médias-altas e altas e o facto de estas actividades serem socialmente valorizadas:

É difícil de me pronunciar. Pelo menos são famílias diferentes das que falei 
anteriormente. (Ag16)

Acontece mais nas camadas mais altas da sociedade; é mais camuflado. 
(Av15)

Os miúdos ganham e não têm necessidade disso. Não é por um ser pobre e 
outro ser rico que deixa de ser trabalho infantil. (Av1)

notamos, em todo o caso, que o factor mais evocado para condenar esta forma 
de participação das crianças no mundo adulto da produção económica é o esforço 
e a possibilidade de exploração da criança:

O trabalho artístico é uma forma de exploração parental, é uma escolha 
que os pais fazem. (Av9)

É uma forma de trabalho infantil, igual às outras. Exige-se que a criança 
esteja muitas horas a ensaiar, decorar papéis, fazer um esforço enorme. 
(Av11) 

Acho que é um trabalho, obrigam a decorar papéis e fazer serões. É muito 
cansativo. E as crianças fazem papéis de adultos, não é nada educativo. 
Ninguém se revolta. (Av14)
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Não é fácil para uma criança estar das 6 da manhã até às 8 da noite a 
gravar ou estar a decorar textos. Não têm tempo para brincar. (Av8)

É muito violento para as crianças porque estão horas e horas a repetir as 
mesmas coisas. (Av15)

[…] nós sabemos que um actor, ou um cantor leva muitas horas de ensaios 
e tem que fazer um esforço enorme e tem que estar e obedecer a determina-
das regras, isso também é trabalho infantil. […] É mal conotado o trabalho 
infantil quando está ligado à força física ou á exigência em termos físicos, 
porque quando está ligado mais a uma exigência em termos intelectuais, 
acha-se até muita piada […] Eu acho que são os dois negativos. (Av11)

Estas crianças fazem um grande esforço, por isso acho que pode ser con-
siderada uma forma de trabalho infantil. (Av13)

não será demais sublinhar que esta sensibilidade às condições e aos interesses 
que envolvem o exercício da actividade pela criança contrasta com o que se passa 
com outras formas de actividade que são menos valorizadas socialmente, desem-
penhadas maioritariamente pelas crianças dos grupos com menor capital cultural 
e social:

Desde que haja equilíbrio. (Av12) 

A exposição a que estão sujeitos em termos sociais. Se as coisas forem 
conciliáveis e for uma actividade extra-curricular como outra qualquer.... 
(Av4)

Apesar de não achar tão mal se fizerem papéis relacionados com a sua 
idade e com um sentido recreativo, sem massacrar a cabeça da criança. 
(Av14)

[…] Eu acho que é mesmo uma questão de saber conciliar os interesses, 
não potencializar demasiado um vector, prejudicando outro. E isso vai de-
pender do bom senso da pessoa, dos pais, da família, das pessoas que 
envolvem, de toda a máquina que gere esses mundos. (Av12)

Esta tendência é comum aos dois contextos, onde se pode verificar que a ausên-
cia de conhecimento directo ou informação bastante sobre este tipo de situações 
foi resolvido com a formulação de opiniões que procuraram ser coerentes com os 
critérios oficiais que condenam o trabalho infantil:

[…] o caos desses miúdos que entram em novelas, e não sei o quê e não 
sei que mais, eu penso que isso também acaba por ser trabalho infantil, 
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na minha opinião. Não é um trabalho físico, mas eventualmente será um 
trabalho mental. (Ag9)

Não deixa de ser uma outra forma de abuso. (Ag4)

Eu acho que alguns chegam mesmo a ser exploração de trabalho infantil 
e grave. Porque mesmo cantores, porque aí acho que às vezes há um apro-
veitamento e uma tentativa de enriquecimento à custa das capacidades 
dessas crianças. (Ag14)

Acho que alguns casos chega a ser mesmo exploração, porque às vezes 
tenta-se enriquecer à custa das crianças. (Ag14)

Como se pode constatar neste contexto, os pais surgem, uma vez mais, não 
como defensores mas como adversários do interesse da criança:

Os pais muitas vezes forçam a criança a isso, a ter determinadas posturas 
para tirar rendimentos disso. (Ag17)

Acho que também pode ser uma forma de trabalho infantil, se os pais se 
aproveitarem dos dotes dos miúdos... (Ag18)

Isso é trabalho infantil também, pois muitos pais vivem à custa disso. Essa 
criança tem tempo de ser estudante? De ser colega? (Ag13)

Um dos entrevistados chama aqui a atenção para o interesse social do recruta-
mento das crianças para estas actividades:

(...) não podemos partir para o outro extremo e dizer que não podem fazer 
nada, senão não temos filmes com crianças. Tem que haver equilíbrio nes-
tas circunstâncias. (Ag14)

4. 4. 5. o trabalho incondicionalmente condenado

As piores formas de trabalho infantil consideradas e enumeradas pelos entrevis-
tados de Aveiro foram: a prostituição, o roubo, o arrumar carros, a mendicidade e 
o tráfico de droga:

A prostituição, o uso dos miúdos para o tráfico de droga são formas mais 
graves. […] Aliás, nem são formas de trabalho socialmente aceite. Daí 
que haja uma dupla ilegalidade e que haja uma depreciação maior. (Av11)

A prostituição infantil é uma coisa que me choca imenso e revolta muito 
porque tudo o que significa abusar do outro, contra a sua vontade, sem 
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o seu consentimento, ainda mais de uma criança, uma pessoa que esteja 
indefesa, ou que ainda não tem competências para se desenvolver, é das 
coisas que mais me revolta. (Av12)

Para além da exploração, é uma actividade que eu nem considero trabalho. 
[…] Não consigo ser tolerante em relação a situações dessas. (Av16)

É o tipo de trabalho infantil que mais me constrange e que mais me assusta, 
pois eles não têm a consciência do que estão a fazer. (Av12)

No fundo isto é trabalho infantil. Nem sei dizer o que é isso. Sei que isso 
(tráfico de droga) é uma coisa horrorosa. (Av1)

Os pais mandam as crianças pedir esmola, e cria vícios, dependências e 
um certo estilo de vida. Cria uma relação da criança com a sociedade, que 
é a misericórdia ou a compaixão mal entendida. Isto é pior que trabalho 
infantil. Não ajudam a criança a crescer melhor. (Av14)

Além da atitude de condenação, constata-se que os entrevistados referem e ava-
liam a intervenção directa e imediata que houve nestes casos:

Lembro-me há uns anos de ouvir comentários que uma mãe tentaria fazer 
isso, pôr a filha… e aí a escola tomou posição e informou e acho que a 
criança até depois foi retirada à mãe. (Av1)

Uma situação que me choca bastante é de uma rapariga que neste mo-
mento tem 16 anos e está detida no estabelecimento prisional por assalto 
à mão armada… A situação surgiu porque a nível do comportamento fa-
miliar não era o mais adequado. A mãe era alcoólica, o pai era alcoólico. 
Por muitas intervenções que se calhar falharam da nossa parte no sentido 
de conseguir que realmente houvesse uma reabilitação daquela família. 
(Av15)

Constatamos que os entrevistados de Aveiro associam estes casos a falhas de su-
porte familiar, consequência da precariedade socioeconómica e moral das famílias, 
o que torna as crianças susceptíveis de aliciamento por dinheiro para estas formas 
desumanas de trabalho infantil. 

no caso de Águeda o trabalho infantil com estas características não foi explici-
tado apenas se referiu um caso qualificado como abuso de menores e como objecto 
de denúncia à polícia para intervenção judicial, através da CPCJ. Quanto às expli-
cações avançadas, remetem mais para circunstâncias individuais, que se prendem 
com a cultura e com o pouco investimento familiar no percurso escolar da criança, 
ou seja, mais em argumentos de natureza psicológica do que em factores sociais:
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(…  esta parece uma forma que a criança em questão encontra de se com-
pensar monetariamente e se poder vestir da forma que lhe agrada, um 
bocado para satisfazer as suas próprias necessidades, contrabalançando, 
tentando anular a outra vertente da vida dela que ela acha que é muito 
negra, apesar desta também ser, mas ela neste momento, não vê isso nesses 
termos, não me parece. (Ag4)

Esta é a forma de exploração que mais me choca. Acho que com 17 anos já 
têm consciência do que fazem. O mesmo não se pode dizer de uma criança 
de 10 ou 12 anos. (Ag13)

4. 5. a reconstrução de indícios do consentimento social para o trabalho 
infantil

4. 5. 1. nos processos de sinalização dos casos referidos

Os entrevistados dos dois contextos referiram diferentes indícios para justificar 
a identificação dos casos  sinalizados como trabalho infantil. 

no caso de Aveiro, constata-se que a falta de cumprimento de normas e obri-
gações implícitas no estatuto de aluno/a, tais como a falta de assiduidade, a fal-
ta de trabalhos de casa e o desconhecimento do paradeiro da criança, foram os 
mais referidos, embora tivesse sido assinalado também a manifestação do desejo 
de ganhar dinheiro e de independência pela própria criança ou ainda a evidência 
de sinais de cansaço. no caso de Águeda, embora a maioria dos entrevistados 
tenha referido motivos relacionados com a escola, os termos que utilizam são 
diferentes. A ênfase é dada não tanto à ruptura quotidiana com as regularidades 
que constituem a rotina escolar, mas antes às dificuldades pessoais enfrentadas 
no acompanhamento das actividades lectivas, na aprendizagem e na adopção de 
comportamentos adequados, como justificações mais próximas para os elevados 
níveis de absentismo, de retenções ou de abandono escolar. Com mais frequência 
foram referidos os sinais de cansaço e o que designaram como “desabafos” das 
próprias crianças relativamente aos pais e ao seu próprio desinteresse pela escola e 
de trabalharem para si mesmos, para saírem de uma condição que os obriga a cui-
dar de irmãos mais novos e de outras pessoas dependentes e faltar à escola. Foram 
referidas também casos detectados pela inspecção do trabalho. os entrevistados 
deste contexto tendem a acentuar os factores intrínsecos à criança para explicar a 
saída da escola por uma possível opção própria e por se encontrar desinteressada, 
devido ao seu próprio insucesso. Este insucesso, por sua vez, é atribuído pelos 
profissionais a dificuldades de desenvolvimento e/ou de aprendizagem, desmoti-
vação pelo mundo escolar, entrada por caminhos de delinquência, falta de ambi-
ção e ausência de projectos de vida. 

Esta visibilidade que é dada às crianças, às suas incapacidades e às dificuldades 
de comportamento e de rendimento individuais como justificativa para a sinaliza-
ção dos casos, constitui as mesmas crianças, involuntariamente, como causadoras 
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e vítimas das próprias circunstâncias de acumulação de papéis sociais como traba-
lhador e estudante ou da “troca”, mais ou menos irreversível, do trabalho escolar 
pelo ingresso precoce e não qualificado no mundo do trabalho. 

4. 5. 2. na atribuição de causas para o trabalho infantil 

Um primeiro dado que parece relevante para a compreensão do impacto do pro-
cesso de representação social do trabalho infantil sobre a acção dos sujeitos é que 
as explicações e os argumentos que foram avançados pelos entrevistados dos dois 
contextos baseiam-se em inferências e não em evidências sobre a condição da 
criança ou jovem trabalhador, já que, em todos os casos, o seu paradeiro, após o 
abandono escolar, era desconhecido. 

noTabela 20, apresentamos uma síntese dos factores que foram apontados como 
causas do ingresso precoce da criança no mundo da produção e da reprodução eco-
nómica, que concorreu ou substituiu o trabalho escolar. 

Tabela 20 – Atenuantes atribuídas ao trabalho infantil

atenuantes
aveiro 

%
águeda

%

Valor da 
experiência

Gosto pessoal pela actividade 15 14

sustento familiar 13 5

Ganhos em maturidade 13 32

dimensão 
social da 
actividade

Trabalho voluntário/projectos comunitários 6 5

Trabalhos com componente lúdica/recreativa 6 5

Condições de 
exercício

Trabalho esporádico; durante as férias/fim-de-
semana

18 5

Trabalho não remunerado 4 5

Implicações

não interfere no rendimento escolar 18 9

não interfere com o desenvolvimento físico e 
psicológico

6 23

outras: existência de bons e maus trabalhos; 
descoincidência entre escolaridade e 
felicidade

4
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Ao observar a distribuição destes factores explicativos para o trabalho infantil, 

verificamos algumas diferenças entre os dois contextos que nos parece importante 
assinalar, principalmente depois de termos constatado que há diferenças importan-
tes a considerar sobre o tipo e as condições de desempenho da actividade econó-
mica das crianças, em cada localidade. 

Da análise dos dados pode constatar-se que os entrevistados dos dois contextos 
atribuem o trabalho infantil ao gosto e ou à satisfação da própria criança ou jovem 
com esta actividade. A diferença está na diferente valorização do facto deste tra-
balho ser necessário ao sustento familiar ou como possível expressão e contributo 
do mesmo para a maturidade pessoal. Verifica-se que os entrevistados de Águeda 
valorizam muito este último aspecto, apesar de em outros momentos a pobreza ter 
sido apontada como um constrangimento social importante no acesso ao sucesso 
escolar pelas crianças.

Constata-se também que os entrevistados dos dois contextos explicam a possí-
vel opção da criança pelo trabalho, salvaguardando a dimensão socioeducativa e 
as condições de exercício de algumas actividades. É no entanto necessário fazer 
notar que é em Aveiro que o trabalho esporádico, ocasional, durante as férias ou 
fins-de-semana e não remunerado é mais referido e valorizado. O mesmo não 
acontece em Águeda onde, como já observámos, a oferta de trabalho ocasional 
inclui o trabalho indiferenciado nas cerâmicas e construção civil, sem o devido 
reconhecimento do grau de exigência de esforço físico e dos riscos que comporta 
para a protecção social, saúde, desenvolvimento das crianças e jovens e constru-
ção de perspectivas de futuro que são oportunidades visadas pela escola, enquanto 
espaço de (re)produção de conhecimento e de inserção social.

neste sentido importa sublinhar que os entrevistados de Aveiro dão maior visi-
bilidade discursiva ao rendimento escolar dos alunos do que os entrevistados de 
Águeda, que, por sua vez, valorizam mais as implicações da “opção” trabalho no 
desenvolvimento físico e psicológico das crianças e jovens.

4. 5. 3. Na justificação de posições e decisões face ao trabalho infantil

Ao analisar-se os argumentos contidos no discurso fluente com que os entrevis-
tados revisitaram as suas memórias de contacto directo com situações de trabalho 
infantil, tentou-se apreender os argumentos justificativos das suas opiniões e posi-
ções face ao abandono da escolar e ao trabalho infantil, indiciado pelo comporta-
mento, rendimento ou circunstâncias de vida das crianças.

De seguida far-se-á referência às diversas ordens de razões que sustentaram 
quer atitudes de crítica contra a ocupação das crianças em actividades económicas 
concorrentes ou substitutivas da actividade escolar, quer a justificação da atitude 
de consentimento tácito, que podem ter levado à intervenção ou não nos casos 
conhecidos.

Constata-se que o argumento jurídico-legal foi evocado quase exclusivamente 
pelos entrevistados de Aveiro para justificar a sua tomada de posição activa contra 
o ingresso precoce das crianças e jovens no mundo do trabalho:
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Há uma Lei que permite que aos 16 anos se possa trabalhar. Isto tem que 
ser respeitado. Antes dos 16 anos é ilegal trabalhar. (Av1)

Trabalhar antes dos 16 é ilegal. (Av4)

Eles (empregadores) têm consciência, a maior parte deles, que é proibido 
por Lei, antes dos 16 anos, não podem ter menores a trabalhar, isso é pu-
nível por Lei, há coimas que são aplicadas. Só que, claro, é mão-de-obra 
barata. (Av9)

A maioria dos entrevistados evocou a situação de precariedade económica das 
famílias como factor a ponderar na tomada de posição face aos casos de crianças 

“descobertas” na/pela escola pela circunstância de serem trabalhadoras.
A diferença a registar entre os dois contextos é que em Aveiro o discurso tende 

a ser mais analítico e referido a fenómenos estruturais como a pobreza, o desem-
prego:

[…] há famílias socialmente ou economicamente onde estes fenómenos 
têm muito mais possibilidades de alastrar do que noutros, o que também 
não pode ser dissociado da situação económica do país. Ainda temos bol-
sas de pobreza e de exclusão e portanto todos esses fenómenos desde o 
trabalho infantil à prostituição têm muito mais condições de florescer aí 
do que noutras situações. (Av6)

[…] Presentemente estamos a atravessar uma fase de desemprego em que 
a mãe está desempregada, ou o pai está desempregado, portanto todas as 
fontes de rendimento de um agregado são bem-vindas. (Av6)

É a partir deste ponto de vista que os entrevistados descrevem as situações e 
reflectem sobre a própria posição:

O dinheiro é pouco em casa e precisam daquele rendimento. (Av8)

[…]  quando há escassez de meios económicos, mais depressa se aproveita 
o valor que se tem em casa de trabalho. (Av11)

Se eu soubesse que ele precisava de trabalhar para ganhar dinheiro. (Av4)

Será que eu terei que condenar veementemente o trabalho infantil quando 
aquela família depende daquele dinheiro para sobreviver? (Av7) 

o modo como os entrevistados de Águeda nomeiam os factores socioeconó-
micos como justificação para o trabalho infantil tende a ser mais localizado e a 
reclamar menos atenção para a estruturação social das desigualdades das famílias:
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[…] essas situações podem-se verificar mais nas famílias mais fracos re-
cursos económicos porque têm tendência a colocar as crianças no merca-
do de trabalho […].E então, algumas delas vão mesmo tentar trabalhar 
para ajudar na sobrevivência. (Ag14)

Nas famílias numerosas é necessário que os mais velhos contribuam de 
alguma forma para o bem-estar da família, para o equilíbrio financeiro 
e económico da família. Uma das primeiras razões é a parte económica. 
(Ag6)

Eu penso que naquelas famílias que a situação é prior, em termos finan-
ceiros, corremos um risco maior das crianças… até porque talvez e na 
maior parte das vezes, por influência dos próprios pais, dizer: “Ai nós 
precisamos de ti para ganhares mais algum para dar para a casa.”, a fuga 
da escola será muito maior do que numa família que está bem estruturada 
em termos sociais e em termos financeiros. (Ag9)

Verifica-se que, em Águeda, as disposições e hábitos sociais dos próprios pais, e 
menos as suas circunstâncias de desvantagem socioeconómica, são apresentadas 
como explicações para o trabalho infantil:

Para mim, o trabalho infantil é obrigar a criança a ir trabalhar para sus-
tentar os pais. Muitas vezes, os pais que estão no café a fumar e a beber e 
a obrigar os filhos a trabalhar. (Ag12)

Ao pronunciarem-se sobre o contexto socioeconómico imediato, os entrevista-
dos das duas localidades consideraram-no como factor capaz de desencadear o 
trabalho infantil. 

A correlação entre trabalho infantil e a origem rural ou urbana das crianças e dos 
jovens foi mais realçada pelos entrevistados de Aveiro do que pelos de Águeda. 
Para estes mesmo quando eles são originários dos meios rurais o que parece mais 
determinante é a sua baixa condição social:

Nos meios citadinos não se nota tanto o trabalho infantil. Se calhar nos 
meios rurais nota-se mais. (Av2)

[…] num meio rural, essas características serão um pouco diferentes de 
um meio citadino. Neste meio rural, esse fenómeno do abandono escolar 
e do trabalho infantil está realmente mais direccionado para um extracto 
social mais baixo. (Ag4)

A existência de oferta e a facilidade de acesso ao trabalho indiferenciado foi 
também considerada relevante nos dois contextos:
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Existem empresas e indústrias onde as crianças podem ingressar precoce-
mente. (Av16)

Esta zona incentiva muito o mercado paralelo independentemente de ser 
ou não trabalho infantil e a partir do momento em que é fácil, em que há 
um mercado paralelo, também podemos englobar aqui o trabalho infantil. 
(Av11)

O facto de ser uma zona onde existe muita indústria (alicia os jovens). 
(Ag1)

[…] há determinadas pessoas, determinados patrões que sabem que há 
crianças que podem realmente fazer o trabalho de um adulto e que pagam 
muitíssimo menos do que a um adulto. E infelizmente a sociedade em que 
estamos inseridos é isto mesmo, é a lei do lucro, do quanto eu mais ganhar, 
melhor para mim e estou-me borrifando se quem eu estou a explorar vive 
bem ou vive mal, ou se pode trabalhar, ou se tem idade para trabalhar, não 
tem idade para trabalhar. (Ag9)

Existem referências ao baixo valor atribuído à educação e à formação e ao 
facto de a mobilidade social poder ser atribuída a outros factores. Esta represen-
tação social instalada na sociedade portuguesa tende a ser bastante referenciada 
como interferindo nos resultados e abandono escolares e e a legitimar o trabalho 
infantil:

[…] eu acho que isto tem tudo de facto a ver com a pouca importância que 
ainda é dada à escola e que é dada à qualificação.. Temos muitas pessoas, 
temos muitos empresários que não estudaram, que têm a 4ª classe e que 
tiveram olho para determinado negócio. E depois os miúdos vão sempre 
buscar estes exemplos e estes modelos e agarram-se a eles. (Av11)

A abundância da oferta e a facilidade de acesso a bens de consumo foi também 
bastante valorizada nas duas localidades como factor contextual a considerar na 
compreensão do trabalho infantil:

[…] Aveiro apela muito ao consumo. (Av15) 

Estão num meio onde há os que têm os telemóveis da 3ª geração e MP3’s e 
os vídeos e os jogos e as consolas e há os outros que não têm nada. (Av8)

[…] pela sociedade de consumo em que estamos envolvidos e que as crian-
ças sentem necessidade de consumir ou querem consumir e não têm, não 
encontram por parte dos pais, as respostas que gostariam. (Ag14)
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o papel da reprodução social e cultural exercido pelas famílias foi, nos dois 

casos, muito evidenciado. no entanto, quando observamos o discurso dos entre-
vistados podemos notar diferenças que nos remetem mais uma vez para a diver-
sidade do contexto socioeconómico e culturala partir do qual as situações são 
objectivadas ou não como alvo de preocupação e intervenção político-social e 
socioeducativa.

Assim, embora a argumentação dos sujeitos tivesse evidenciado a influência do 
papel dos pais e da família, em geral, na motivação das crianças e jovens para a 
escolaridade, os entrevistados constroem estas figuras de referência da criança de 
modo diverso.

no caso de Aveiro, a falta de implicação dos alunos e alunas no percurso esco-
lar incorpora alguns elementos do discurso da psicologia, que representa os pais 
como figuras interiorizadas que condicionam o projecto das crianças e jovens:

Como para os miúdos a imagem do pai e da mãe são fundamentais, crian-
do estas imagens da família, as próprias crianças não podem daí ter gran-
des exemplos. (Av7)

[…] há muitos pais que desvalorizam porque eles não estudaram e conse-
guiram um emprego em que até ganham bem e conseguem ter uma casa e 
ter um carro. De maneira que acham que os filhos também podem perfeita-
mente conseguir o mesmo com uma baixa escolaridade. (Av11)

Ainda temos bolsas de famílias que não vêem na escola um instrumento 
de melhor futuro. Penso que há uma causa que é o grande handicap que 
ainda temos cultural. Se no meu tempo e no dos meus pais mandar um 
filho à escola era sinal que o filho poderia ter um futuro melhor do que 
os pais, portanto a escola era valorizada e em termos de futuro, hoje não 
será tanto. (Av6)

no caso de Águeda constatamos uma maior tendência para explicar a falta de im-
plicação das crianças como desânimo decorrente da inadequação do desempenho do 
papel parental e da adversidade das circunstâncias de vida das crianças na família:

[…] há muitos pais de alunos que nem sequer trabalham e os miúdos vivem 
naquilo assim, de rendimentos mínimos e que não fazem nada, e depois 
habituam-se àquilo e nada fazem […]. (Ag7)

Enquanto o argumento mais sustentado pelos entrevistados de Aveiro é o de que 
a escola não é suficientemente reconhecida como factor de mobilidade social, nes-
te caso, é mais uma vez posta em evidência a desvalorização a que a experiência 
e aprendizagem escolares podem ser sujeitas quando é exigido ou esperado que 
a criança ou jovem participe activamente no esforço de produção e reprodução 
familiar:
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A mim parece-me que não deixa de ser uma circunstância de cultura, por um 
lado; por outro lado, parece-me que também se deva à própria situação da 
família, porque na medida em que, se para o pai e para a mãe, o estudo é im-
portante, a criança vai tendo cada vez mais gosto em aprender, em conhecer, 
em aprofundar, se para o pai e para a mãe não é importante, naturalmente 
o estudo e o conhecimento acaba por ser, por um lado uma perda de tempo, 
ao mesmo que tempo que se torna um custo desnecessário. (Ag17)

[…]. Dado a dificuldades económicas, famílias que investem muito pouco 
ou nada no percurso escolar dos seus filhos ou dos entes que têm a seu 
cargo. […] eles acabam por não ambicionar para os filhos mais do que 
aquilo que eles próprios têm. ...Claro que se as famílias vieram para aqui 
à procura de emprego que não exige grandes qualificações, se a cultura fa-
miliar não exerce um percurso educativo há uma tendência em incentivar a 
criança a precocemente integrar o mundo laboral. (Ag4)

Há circunstâncias, e às vezes apercebemo-nos disso, que levam a que eles 
realmente trabalhem ou que ajudem em casa. Isso tem a ver com uma 
situação específica que elas vivem. […] aqui nesta zona há muitos casos 
desses de pais que abandonam o lar ou a mãe e depois as crianças crescem 
sem grandes referências, sem um apoio, sem o carinho muitas vezes dos 
pais. (Ag3)

o não reconhecimento do valor da educação e da formação na melhoria das con-
dições de vida associado à falta de motivação das crianças e dos jovens resultante, 
entre outras razões, da interiorização destas representações sociais, e, ainda, a ne-
cessidade de algumas famílias tende a promover e a legitimar o trabalho infantil:

Os pais começam a pensar duas vezes, se calhar não vale a pena, vai mas 
é trabalhar. (Av2)

Se eles (as crianças) não estão motivados para a escola, os pais dizem “Se 
não dão para estudar, vão mas é trabalhar”. (Av4)

Constata-se que existem também algumas diferenças nos dois contextos estuda-
dos relativamente ao impacto da inserção precoce no mundo adulto da produção e 
reprodução social sobre o desenvolvimento psicológico das crianças e jovens que 
importa salientar. 

Em Aveiro, o problema é claramente colocado em termos do prejuízo imediato 
da escolaridade e do efeito a mais longo prazo para a vida emocional e social das 
crianças e jovens em causa:

Trabalho remunerado, obrigatório e inconciliável com a escola, isso não 
concordo. (Av4)
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A sensação que eu tenho é que quem abandona a escola poderá mais tarde 
vir a fazer uma recuperação com o ensino de segunda oportunidade, mas 
será sempre penalizado por isso. Será sempre mão-de-obra mais barata, 
menos qualificado, com menos capacidade de resposta às novas exigências 
do mundo do trabalho. Para mim é uma perda irreparável. […] Neste sen-
tido, é um contexto das aprendizagens, não é só académicas, mas sociais 
e outras, se não forem adquiridas na altura própria, representam perdas 
irreparáveis. Porque depois podemos ir para o ensino recorrente, mas são 
só já valores académicos. Eu vou adquirir esta habilitação, só. Não o valor 
social, cultural do tempo escolar. (Av6)

Tendo acesso ao dinheiro, imediatamente vai deixar. […] Ter dinheiro na 
mão vai-lhe permitir acesso a determinadas coisas que até podem ser pe-
rigosas. (Av1)

[…] provoca um amadurecimento precoce na maior parte dos casos. (Av9)

Quando chegarem aos 20 anos, continuarão a brincar com bonecos, não 
brincaram na altura que deviam. (Av8)

os efeitos negativos do trabalho infantil não são apenas os associados aos 
resultados escolares e ao desenvolvimento emocional, são sobretudo os efeitos 
negativos sobre o corpo, sobre a saúde e o crescimento, decorrentes de um 
esforço inapropriado para as condições inerentes ao ciclo etário em que se en-
contram:

(O trabalho infantil) traz danos físicos. […] Os órgãos não estão perfeita-
mente desenvolvidos para aquela função). (Av6) 

Estamos a falar de miúdos cujo processo de desenvolvimento físico ainda 
não terminou e que também acabam por ser muito vulneráveis, porque 
para estarem nesta situação, são forçosamente pessoas vulneráveis... De-
pois também questões até físicas quando o trabalho é muito pesado.. Em 
termos emocionais, em termos sociais, em termos económicos e isso deixa 
marcas, acho que sim. (Av11)

Está a perder grandes oportunidades na vida em termos de desenvolvi-
mento e de crescimento. […] Em termos físicos estruturalmente não estão 
preparados para suportar aquelas cargas. (Av2)

Há trabalhos mais graves do que outros, que têm maior risco para a saúde 
quer física quer psicológica da criança. Mas todos eles são graves, todos 
eles provocam danos no desenvolvimento normal da criança. (Av5)
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Este aspecto do corpo parece desigualmente valorizado pelos entrevis-
tados de Águeda, em favor de um discurso que enfatiza mais a ideia de 
desenvolvimento como sequência de etapas que podem ser “queimadas”:

Eu penso que é a ideia que passam pela fase da infância e da adolescência 
um pouco à pressa e crescem demasiado, pelo menos nalgumas vertentes 
da personalidade, dá-me ideia que essas crianças adquirem uma maturi-
dade superior às outras. (Ag3)

Quando se trata de trabalhos pesados, há sempre repercussões em ter-
mos físicos. Em termos psicológicos, também porque ...no fundo, não é por 
acaso que cada faixa etária tem as suas características e que corresponde 
a uma determinada etapa de desenvolvimento. E se uma criança está a 
trabalhar com treze ou catorze anos, no fundo, está a queima etapas da 
vida dela. Está a passar da infância adultez sem viver a sua adolescência. 
Esse período de amadurecimento é fundamental para o desenvolvimento 
harmonioso do ser humano quando se tornar adulto. Portanto, é sempre 
negativo. (Ag4)

Dois outros temas emergiram na argumentação com que os entrevistados assu-
miam posição perante o trabalho infantil – foram a escola e a infância, conside-
rados cruciais para recentrar a discussão na questão dos direitos inalienáveis que 
deixam de ser exercidos nas circunstâncias de abandono escolar e de trabalho 
infantil.

na perspectiva dos entrevistados de Aveiro, a Escola é criticada como projecto 
e lugar de trabalho que tem sido desvirtuado na actualidade.

Constata-se que em Aveiro os argumentos apontam a organização do sistema 
escolar e a falta de recursos da escola para atender às disposições sociais interiori-
zadas pelos alunos de diferentes extractos sociais:

Ainda estamos numa fase em que a massificação ainda não deu o saltinho 
em frente para a qualidade  Não são só os pais que os tiram, os miú-
dos querem sair. É muito complicado ter uma escola onde todos andam a 
aprender tudo igual. 700 alunos andam todos a aprender a mesma coisa. E 
os alunos são muito diferentes, interesses, expectativas, etc. A escola sente-

-se aliviada (quando estes alunos abandonam). (Av6)

[…] nós não nos podemos esquecer que a escola está feita à imagem e 
semelhança das classes dominantes e que é uma classe sócio-económica 
alta. (Av11) 

Não há recursos dentro da escola para puxar, para atrair. Há muitos miú-
dos para quem a escola não diz nada. (Ag1)
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outro argumento diz respeito à vida quotidiana da escola. neste sentido, o alvo 

de crítica é o considerado “mau” uso de um tempo que é concebido estritamente 
como tempo de actividade docente ou lectiva:

[…] a escola é um local de trabalho, não é um local de festa. E portanto, os 
alunos têm sempre e estão sempre em situação de trabalho. (Av6) 

Eles gostam da escola, não gostam é de ter aulas. Depois aproveitam a 
escola para brincar, porque eles têm uma parte de responsabilidade muito 
grande, a escola acaba por ser mais lúdica do que devia. Estamos a criar 
sujeitos que têm pouca qualificação. (Av8)

Embora tenhamos verificado que os entrevistados tendem a subvalorizar o im-
pacto da dimensão afectiva que atravessa os contextos e a relação pedagógica, esta 
preocupação também foi expressa nos seguintes termos por entrevistados dos dois 
contextos:

[…] As crianças não são amadas dentro da escola. Os que não são amados 
são chutados. (Av3)

[…] um factor que pode condicionar fortemente o abandono escolar das 
crianças quando elas não sentem na escola um espaço que as acolhe e que 
as incentive à frequência escolar. (Ag4)

mais uma vez assistiu-se à tendência dos entrevistados de Águeda para mencio-
narem a precariedade e adversidade de condições materiais e sociais de existência 
das famílias como factor explicativo da desistência da escola e ingresso precoce 
no mundo do trabalho remunerado:

[…] Eu penso que quando há dificuldades económicas, quando em casa 
na são motivados para a escola, eles vêm para aqui já com a ideia: “Para 
quê a escola? Eu quero é ir trabalhar. Eu quero é ganhar dinheiro. (...) há 
necessidade de ganhar dinheiro, talvez, para ajudar a família. (Ag1)

relativamente ao tema da Infância, o discurso dos actores de Aveiro tende cla-
ramente a organizar-se em torno da concepção jurídica de direito:

A criança tem o direito de vir para a escola e ser criança. (Av1)

A criança tem direito a uma escolaridade, à educação gratuita até aos 15 
anos. (Av2)

Primeiro, a pessoa tem o direito desenvolver todas as suas capacidades 
e o seu processo de desenvolvimento decorrer de uma forma harmoniosa 
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como qualquer criança. Não lhe devem ser atribuídas precocemente com-
petências nem lhes ser atribuídas funções que não são compatíveis com a 
sua idade cronológica e mental. (Av12) 

A Infância é concebida como tempo próprio de experiência das crianças que se 
caracteriza pelo tipo de interesses lúdicos, e onde o lazer e o descanso são reco-
nhecidos como direitos a salvaguardar:

Deixam de ser crianças muito cedo. (Av16)

Nessa idade, o desejo deles é de brincar, ver televisão. (Av4)

É retirar disponibilidade, espaço para a criança brincar, espaço para se 
distrair, espaço para aprender, espaço para descansar. (Av7)

neste contexto, o problema do abandono escolar é também equacionado como 
questão de conciliação de tempos de estudo, trabalho, de descanso e de cumpri-
mento de tarefas associadas ao desenvolvimento:

Não deixam de frequentar a escola, mas chegavam a casa e não tinham 
grande descanso. (Av2)

Raros são aqueles que conseguem levar as duas coisas (trabalho e escola). 
(Av9)

(...) eu não sou contra conciliar-se trabalho com o estudo se a pessoa 
conseguir fazê-lo, a partir de uma certa idade. Desde que não prejudique 
aquilo que por direito lhe é devido, ou seja, poder ter a possibilidade de 
estudar e de desenvolver competências psicológicas e físicas, intelectu-
ais… (Av12)

Desde que não seja retirar as crianças e jovens do seu processo de apren-
dizagem. (Av7) 

A ideia que os actores de Águeda têm da Infância não convoca a mesma noção 
de direito e é bem menos explícita. no entanto, em algum momento do discurso 
ela pode ser apreendida e inferida como tempo de imaturidade, pelo modo como 
os entrevistados justificaram as decisões das crianças e jovens em irem trabalhar 
precocemente:

Eu penso que eles até vão, não são obrigados a ir, eles até gostam de ir. 
Porque pensam ficar com algum dinheiro para eles. Portanto essa parte, 
pronto, agrada-lhes. (Ag7)
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[…] o que as crianças querem é dinheiro para as coisinhas delas.. (Ag10)

[…] a falta de ambições, um pouco viver por sua conta e risco e um pouco 
também uma coisa que eu não gostaria dizer, mas que eu acho que é verda-
de, que é o gostar de viver sob a autoridade de ninguém. “Vou fazer aquilo 
que me apetece.” Isso é aliciante para eles. (Ag8)

Apesar de não terem evocado a representação social da criança como sujeito 
de direito próprio, o discurso dos actores deixa transparecer um sentido ético de 
justiça social mais directamente referenciado às circunstâncias concretas de vida 
das crianças e a um futuro imaginado como possibilidade construída sobre opor-
tunidades disponibilizadas no presente:

[…] o trabalho infantil é uma imposição que se faz à criança e não se deixa 
a criança ser criança. (Ag17)

Não posso aceitar que um miúdo de dez anos ande com uma enxada na 
mão… quando o vizinho do lado está aqui na escola e que tem computa-
dor e que tem tudo, quer dizer… Isso eu não aceito de maneira nenhuma. 
(Ag10)

Se for criança, se não tiver idade para trabalhar, eu acho que só traz efei-
tos negativos, porque muitas vezes, são crianças que teriam possibilidades 
para avançar, para adquirir outros conhecimentos, para ter outra prepa-
ração para a vida e não têm por causa desse trabalho (Ag1)

[…] além de não adquirirem habilitações para ter um trabalho melhor, a 
escola ensina-lhes não só… outros aspectos da cultura e do conhecimento 
que eles não adquirem se eles não frequentarem a escola. (Ag7)

Esta perspectiva parece deixar mais abertura à naturalização da participação das 
crianças em actividades produtivas, que são vistas como fonte de experiência e de 
maturidade, como já vimos num outro momento deste trabalho.:

Desde que não haja exploração e seja de acordo com as capacidades da 
criança, que seja uma forma também deles se integrarem, de evoluírem, de 
exercitarem as suas capacidades, acho que sim. (Ag14)

Tem de imperar o bom senso. Se o trabalho não for abusivo, se não explo-
rar a criança, algumas tarefas podem ser educativas. (Ag4)

Só se for para terem uma aprendizagem, uma experiência, pode ser bom. 
(Ag1)
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Pode ter efeitos positivos na medida em que é ajudar a criança e adoles-
cente a descobrir um pouco a sua vocação. Não só a vocação profissional 
mas a sua apetência pela a vida em termos de realização pessoal e a feli-
cidade pessoal. (Ag17)

Desta perspectiva, o trabalho exercido no espaço doméstico ou comunitário tor-
na-se quase imune à crítica social porque tende a ser relativizado e analisado numa 
perspectiva etnocêntrica, enquanto desrespeito à condição de infância que está 
subjacente à Convenção dos direitos da criança. Este problema será tanto maior 
quando se reconhecem neste tipo de trabalho um contexto de socialização primá-
ria, ou virtudes de formação moral das crianças e jovens, independentemente das 
circunstâncias e condições físicas, sociais e psicológicas em que ele seja exercido:

[…] a ajuda aos pais no campo, que alguns dos nossos alunos fazem… há 
pessoas que consideram trabalho infantil; eu vejo numa perspectiva de 
uma experiência. (Ag8)

Se o trabalho não for remunerado e como ajuda/auxílio aos pais; o traba-
lho dá contacto com a realidade e diminui as expectativas de abandono 
escolar. (Ag3)

… sei lá...  eu incentivo os meus filhos, os meus alunos a nas férias terem 
uma experiência. (Ag8)
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ConClUsões

Com este estudo pretendeu-se contribuir para a compreensão do modo como as 
representações sociais sobre o trabalho infantil podem participar no consentimen-
to social tácito deste fenómeno, que tem vindo a ser construído como objecto de 
sanção social e jurídica desde o início do século XX e mais recentemente como 
problema social a prevenir e a remediar no campo da educação. 

neste sentido, recorreu-se a referentes teóricos e conceptuais que nos permiti-
ram construir o trabalho das crianças e jovens como objecto de uma representação 
social que combina em si diferentes sentidos e significados atribuídos à Infância e 
ao Trabalho. A Infância foi equacionada como lugar de exercício de direitos con-
sagrados na Convenção dos Direitos da Criança. o Trabalho foi abordado como 
actividade económica a que é atribuído um valor social e moral que nem sempre 
reflecte os constrangimentos que o podem diferenciar como prática que assegura 
a reprodução social e cultural das comunidades e/ou como estrutura de relações 
de produção e de poder, que investe a educação como oportunidade e mecanismo 
de regulação da mobilidade social.

Foram também tomados em consideração alguns dados sobre a incidência das 
diversas formas de trabalho infantil, caracterizadas por estudos realizados em Por-
tugal que o apresentam como problema a erradicar e que alguns autores analisam 
com argumentos que repudiam a exploração das crianças ao mesmo tempo que re-
clamam o reconhecimento e emancipação do trabalho que as crianças realizam no 
quotidiano, designadamente como estudantes e como actores sociais e produtores 
de culturas infantis e juvenis.

Todo o trabalho foi norteado por um conjunto de opções metodológicas que sus-
tentaram o conjunto de decisões sobre os procedimentos de investigação adopta-
dos particularmente no domínio do método e das técnicas de recolha e tratamento 
de dados. Procurou-se fornecer ao leitor os dados que lhe permitissem situar-se no 
contexto a partir do qual se pronunciam os sujeitos de investigação e com quem 
foi sendo construída esta abordagem do problema das representações sociais do 
trabalho infantil, como dimensão crítica a ter em conta na elaboração, implemen-
tação e avaliação das políticas e medidas que visam a prevenção, remediação e 
erradicação da exploração do trabalho infantil.

Para facilitar a localização do ponto de vista expresso nos discursos dos actores 
locais, foi feita uma breve caracterização demográfica e socioeconómica dos dois 
concelhos a que se referem os sujeitos entrevistados e a maioria das situações de 
abandono escolar e trabalho infantil que foram comentadas. o discurso dos sujeitos 
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entrevistados foi balizado e condicionado pela sua formação profissional e função 
social no campo de aplicação das medidas de política social visadas pelo PETI.

na análise dos dados recolhidos através das entrevistas, encontraram-se evidên-
cias sobre as relações complexas que se estabelecem entre o contexto socioeconó-
mico e cultural de inserção dos actores sociais e o conteúdo e processo de repre-
sentação social do trabalho infantil, enquanto: realidade observada nas trajectórias 
dos profissionais; (ii) realidade emergente, vivida e representada como problema 
pelas crianças, famílias e professores nos contextos educativos; e (iii) objecto de 
análise e de tomada de posição pelos actores locais.

Os dados permitiram identificar os conteúdos cognitivos e avaliativos das repre-
sentações sociais sobre o trabalho infantil, no discurso com que os entrevistados 
descreveram e analisaram casos: (i) de trabalho exercido por conta da família, no 
espaço doméstico e no campo, com o estatuto de ajuda familiar; (ii) de trabalho 
ocasional, apetecido pelos próprios sujeitos como meio de acesso a recursos limi-
tados ou a determinados tipos de consumo; (iii) do trabalho exercido por conta de 
outrem em espaços não regulados de produção económica; (iv) do trabalho pres-
tigiado socialmente que se tem constituído como campo de observação e matéria 
de regulação social; (v) do trabalho incondicionalmente condenado socialmente.

A escuta dos actores que mantinham um contacto mais próximo com as crian-
ças no quotidiano, permitiu apreender a variação dos níveis de tolerância para o 
trabalho que as crianças desempenham fora da escola e que concorrem com o 
desempenho dos seus ofícios enquanto alunos/as e enquanto crianças.

no sentido de evitar constrangimentos aos entrevistados procurou-se a sua não 
implicação e responsabilização directa pelo acompanhamento e resolução de ca-
sos problemáticos, quer de abandono escolar, quer de trabalho infantil e neste 
sentido e, assim, em vez de lhes pedirmos definições ou tomadas de posição sobre 
o trabalho infantil, solicitámos que convocassem memórias de casos conhecidos, 
ao longo da sua trajectória profissional e pessoal. 

neste contexto de diálogo (“semi-aberto”), o conhecimento de situações de tra-
balho infantil começou a emergir, na medida em que iam sendo criadas as condi-
ções de distanciamento possível do contexto imediato, sem perda da proximidade 
e contacto com a própria experiência. Aos poucos, a memória de crianças que 
chegavam cansadas e que tinham dificuldades por não poderem estudar em casa, 
surgia como conhecimento directo de todos os actores entrevistados. Constatou-se 
no entanto que apesar do problema ser conhecido directamente pelos profissionais 
e de os incomodar, ninguém sabia o que acontecia com as crianças depois de 
abandonarem a escola. Este facto responsabiliza não apenas a escola quando não 
consegue manter as crianças nos processos de aprendizagem como também as 
estruturas a quem cabe o acompanhamento e inserção nos diferentes espaços de 
ensino, de formação e social em conformidade com as condições destas crianças 
e jovens.

Para verificar a relação entre tipo de actividade identificada como trabalho in-
fantil e o meio de inserção dos profissionais, os respectivos contextos sociais e 
económicos foi analisado o tipo de casos referidos pelos profissionais das duas 
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localidades. Em Aveiro, os casos em que o trabalho das crianças foi mais conotado 
como trabalho infantil, foram reportadas situações de trabalho doméstico e activi-
dades relacionadas com o comércio (por exemplo, descarregar produtos para abas-
tecer o mercado de manhã). Encontraram-se também referências às piores formas 
(prostituição, passagem de droga e mendicidade) e ao desporto de competição e 
ao mundo do espectáculo. mais raras foram as referências ao trabalho agrícola. 

relativamente a Águeda, o trabalho doméstico foi a forma mais conhecida atra-
vés da experiência directa dos profissionais, seguido do trabalho fabril, o que se 
justifica pela abundância da oferta de trabalho neste domínio. Em terceiro lugar, 
estavam as situações de trabalho como ajuda na agricultura e a referência a casos 
isolados de emprego na construção civil, em feiras, em actividades de restauração 
e a um caso de prostituição. 

Os entrevistados fizeram também referências consistentes aos casos de traba-
lho infantil conhecidos através dos media: constatou-se que a apropriação desta 
informação pelos actores sociais era selectiva, na medida em que em Aveiro a 
informação retida e apropriada no discurso de opinião dos sujeitos dizia respeito 
aos casos de trabalho fabril no norte e de desporto de competição e espectáculo; 
já em Águeda, as imagens de trabalho fabril e do trabalho do pastoreio foram as 
mais objectivadas como alvo de crítica. Esta constatação chama a atenção para o 
facto de que, sendo as campanhas de massa dirigidas a todos os grupos, a maneira 
como cada grupo ou cada comunidade se apropria delas, varia conforme o contex-
to, o que pode alertar-nos, por um lado, para a incidência de determinadas formas 
de ocupação das crianças, mas por outro lado, alerta-nos também para os limites 
das campanhas de informação/sensibilização como forma de mobilização local a 
favor da erradicação do trabalho infantil.

Após a análise dos dados fornecidos pelas entrevistas e no que se refere à expli-
cação das causas e efeitos do trabalho infantil constata-se não apenas a existência 
deste e sobre várias formas mas também a permanência de representações sociais 
que o tendem a legitimar pela criação e manutenção de um certo consentimento 
social.

Considerou-se igualmente que o lugar profissional e social a partir de onde se 
fala interfere de forma clara na produção de sentido para o trabalho infantil, como 
representação social. Um psicólogo quando fala em trabalho infantil está preo-
cupado com as implicações do mesmo sobre o desenvolvimento da criança. Um 
assistente social tem em presença as condições económicas da família, enquanto o 
professor tem presente o aluno e respectivo rendimento. situar o contexto de onde 
se fala, e se define o que é ou não trabalho infantil, torna-se crucial. 

Procurou-se apreender, nas suas opiniões sobre os casos de abandono escolar e 
trabalho infantil por eles caracterizados: a justificação de tomadas de posição mais 
ou menos passivas e de neutralidade, que poderiam indiciar fenómenos sociais 
mais amplos, tais como a reprodução social e cultural que tende a condicionar as 
trajectórias dos grupos sociais mais desfavorecidos os quais tendem a não reconhe-
cer a escola como estrutura de oportunidades e estratégia de mobilidade social; a 
vulgarização do conhecimento científico produzido pela psicologia como suporte 



130 Trabalho InfanTIl: 
represenTaçõese ConsenTImenTo soCIal

légis
de inferências sobre as motivações pessoais e familiares das crianças e jovens 
que abandonam a escola pelo trabalho; o grau de difusão dos critérios jurídicos e 
políticos que constroem o trabalho infantil como fenómeno a erradicar; a domi-
nância de imagens e conceitos que constroem a escola como organização formal 
da actividade docente e discente, mais do que como espaço habitado por sujeitos 
históricos, cujas relações sociais de classe, género, etnia e geração configuram 
mundos de vida quotidiana animados por interesses diversos e eventualmente con-
traditórios, que é preciso considerar e reconstruir. 

Feito este percurso, julgamos estar em melhores condições para reclamar que o 
processo de implementação local das medidas legislativas e de política social para 
o trabalho infantil, criadas pela oIT e promovidas pelos Programas Internacionais 
e nacionais, seja acompanhado de um debate público sobre o trabalho das crian-
ças, que assuma como pressupostos os princípios consignados na Convenção dos 
Direitos da Criança. 

o reconhecimento dos direitos de participação das crianças, a começar pela sua 
escuta, em condições de franqueza social, sobre assuntos que lhes dizem respeito, 
poderia sustentar uma argumentação que obrigasse a incluir como condições de 
exercício dos seus direitos de protecção social contra a exploração, o abuso, os 
maus-tratos e a discriminação, a provisão de bens e serviços de outros membros 
da família, cuja subsistência requeira a sua responsabilização precoce, designada-
mente em tarefas domésticas, tais como o cuidado de outras crianças, de doentes 
ou pessoas idosas. 

Como se pode constatar, as razões pelas quais alguns dos sujeitos que escutámos 
não problematizaram e interceptaram algumas das trajectórias de abandono esco-
lar que indiciavam ou precipitaram o trabalho infantil foi a percepção de que estas 
crianças estavam a enfrentar uma exigência e dilema ético, ao optar pela escola, 
onde, a agravar a sua situação, não conseguiam ser bem sucedidas, inclusive pela 
sobrecarga física e psicológica e pelas dificuldades na conciliação entre trabalho 
infantil e o trabalho escolar.

A discussão do problema vivido pelas crianças e jovens que repartem ou subs-
tituem a frequência escolar e o estudo por outra forma de actividade produtiva, 
inscrita no mundo adulto, à luz dos seus direitos de participação, que incluem a 
liberdade de expressão de opinião, poderia também dar um outro significado à 
procura de percursos de educação e de formação com que se procura garantir a 
universalidade do direito à educação, como obrigação pessoal e da sociedade. 

os entrevistados dos dois contextos reconhecem o quanto a escola precisa ainda 
de ser mobilizada e provida de recursos que lhe permitam atender à diversidade de 
motivações e interesses dos alunos dos diferentes grupos sociais. Em Águeda e em 
Aveiro, os entrevistados chamam a atenção para a pressão e a atracção que a vida 
económica, que é animada por relações de produção e de consumo, exerce sobre as 
famílias, crianças e jovens dos extractos mais desfavorecidos da população. Aqui, 
mais uma vez da escuta das crianças e jovens poderia resultar a desmistificação dos 
argumentos que convocam a diferença de motivações ou a vocação dos próprios 
sujeitos como justificativa para a profissionalização precoce dos segmentos da  
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população que mais dependem da escola para aumentar o capital cultural e social 
que são cada vez mais requeridos no ingresso na sociedade complexa, designada 
como sociedade do conhecimento e da informação.

A assumpção de que a participação é um direito inalienável das crianças levaria 
a que se reequacionasse também o tema do trabalho como elemento organizador 
de interacções sociais e gerador de ambientes ou clima social que pode estimular 
ou desqualificar a produção intelectual e o bem-estar emocional e social, não só 
dos professores mas também dos alunos. raramente o tempo que é vivido pelas 
crianças e jovens na escola é reconhecido como um tempo composto, que não se 
confina estritamente ao tempo lectivo ou de exercício da função docente, ou ao 
tempo do planeamento, da gestão de recursos ou da avaliação.

os tempos de que é constituída a experiência quotidiana das crianças e jovens 
na escola incluem os tempos de transição, de descanso e de recreio, onde as inte-
racções sociais e as relações afectivas são estabelecidas fundamentalmente entre 
pares e/ou com adultos não docentes, que intervêm como reguladores de com-
portamentos e mediadores de conflitos que a maior parte das vezes desconhecem, 
pelo menos com profundidade suficiente para os entender e resolver. Existem de 
facto mundos sociais e culturais construídos pelas crianças e jovens que reclamam 
espaço e reconhecimento no interior da escola, de modo a que o “ofício do aluno” 
seja apropriado subjectivamente como “ofício da criança”.

o trabalho escolar, sendo obrigação do aluno, requer condições propícias ao seu 
exercício. Entre estas condições deve incluir-se o direito a tempos de descanso, la-
zer e de liberdade de fruição, de expressão e de produção cultural, com respeito às 
identidades construídas neste e em outros espaços estruturais: a família, a escola, 
a comunidade, o Estado e o espaço mundo, omnipresente no quotidiano através 
dos media.

o discurso dos nossos entrevistados manifestou mais a preocupação com o facto 
dos alunos experienciarem a escola mais como lugar de convívio e como espa-
ço lúdico do que como local de trabalho. somos levados a crer que esta percep-
ção pode advir do estatuto de menoridade social que pode ser interiorizado pelas 
crianças e jovens a quem tem sido regateado o poder de participarem na análise de 
problemas que podem decorrer da eventual falta de correspondência entre a ordem 
cognitiva e a ordem moral da escola e de outros contextos sociais onde os diversos 
grupos constroem a sua representação social da realidade, de direito e autoridade.

Tal como o mundo do trabalho organizado para e pelos adultos, o mundo do 
trabalho escolar precisa ser democratizado a partir do seu interior. A definição de 
condições de cumprimento de regras e limites deve ser resultado de explicitação 
de princípios democráticos que os legitimem e ser objecto de diálogo e de nego-
ciações de interesses subordinados à ideia de bem comum, ser reconhecida como 
garantia de liberdade e dignidade de todos os participantes.

A recuperação do debate sobre o trabalho das crianças, que assuma a radicali-
dade dos princípios consagrados na Convenção dos Direitos da Criança, poderia 
desestabilizar a representação da Infância e das Crianças como seres imaturos e 
incompletos ou como vítimas. Esta representação é responsável pela ocultação do 



légis

132 Trabalho InfanTIl: 
represenTaçõese ConsenTImenTo soCIal

légis
seu papel e lugar na sociedade, como sujeitos históricos e como actores sociais 
competentes, cujo ponto de vista requer ser legitimado face aos e pelos adultos, 
sobre quem tem recaído a responsabilidade exclusiva de tomar decisões em assun-
tos que requerem ser ponderados tendo em conta o impacto da intensidade e do rit-
mo das transformações sociais e tecnológicas. Urge configurar um novo estatuto 
de adultos e crianças como contemporâneos numa sociedade também qualificada 
como de risco e de incerteza.

Apesar de reconhecermos que a clandestinidade torna as crianças ainda mais 
vulneráveis à exploração, pensamos que consentir que as crianças mais pobres 
continuem a trabalhar é mantê-las privadas de condições de exercício dos seus 
direitos e impedi-las de adquirir instrumentos de emancipação. A luta contra o 
trabalho infantil deve tornar visível a naturalização da condição de opressão de 
crianças, e não apenas das que trabalham nas ou para as fábricas, das que cosem 
sapatos ou bolas em Portugal ou na Índia. seria importante ter em conta que a 
mesma condição é vivida dramaticamente por crianças que não podem dizer que 
trabalham, porque estão inseridas em sociedades que instituíram a infância como 
um tempo para o desenvolvimento e aprendizagem, a criança como sujeito de 
direito, a educação como um direito e uma obrigação e a inclusão como efeito das 
relações de conhecimento.
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