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“Os amigos, né? Na época eles reclamavam que era ruim, só 
vivia preso, só ia em casa uma vez por mês. Mas hoje em dia 
penso que era melhor ter ficado lá, ter arrumado um emprego 
por lá mesmo.”  

Roberto, 30 anos  
 
“Lá no internato eu podia trabalhar. Lá dentro adquiri a 
profissão que queria ter lá fora e não podia”.  

Ronaldo, 26 anos 
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V. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 

Entendemos o termo “trabalho” de forma bastante ampla 
englobando todas as atividades que são remuneradas, mesmo aquelas 
que não se inserem formalmente no mercado de trabalho. Já o termo 
“emprego” é usado no sentido de um contrato de trabalho mais ou 
menos formalizado e remunerado. Entre os nossos entrevistados, 
84,2% tiveram emprego (com ou sem carteira assinada) e apenas 
15,8% não tiveram. Contudo, não podemos afirmar que 15,8% nunca 
trabalharam, mas sim que eles nunca tiveram emprego. Ver Quadro 1.  

 

QUADRO 1 – SITUAÇÃO DE EMPREGO 

Situação de emprego Nº % 
Teve emprego:   

com carteira assinada 36 31,6 
sem carteira assinada 39 34,2 
com e sem carteira 

assinada 
21 18,4 

Não teve emprego 18 15,8 
Total 114 100,0 

 

Como vemos no Quadro 1, não há diferença significativa entre 
as proporções de entrevistados que já tiveram emprego com e sem 
carteira assinada. Observa-se, no entanto, que a proporção dos que 
trabalharam com carteira assinada, aproximadamente 48% entre os 
entrevistados que tiveram emprego, é mais baixa que aquela 
encontrada entre a população masculina empregada na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro em 1989, 70,2%.  

Tendo em vista que a carteira assinada representa um mínimo de 
estabilidade, uma vez que garante o recebimento do 13º salário, férias, 
aviso prévio e cobertura da previdência social, conclui-se que os 
entrevistados estavam em situação bem mais desfavorável no mercado 
de trabalho que a média da população masculina empregada.  

A análise dos dados que indicam a idade com que nossos 
entrevistados começaram a trabalhar mostra que 7,9% entraram no 
mercado de trabalho na faixa de 6 a 11 anos. É uma faixa de idade 
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muito jovem na qual não é legalmente permitido que se trabalhe. 
Temos, ainda, 11,4% que começaram a trabalhar entre 12 e 14 anos. 
Nesta faixa de idade o trabalho era permitido até 1988, embora esses 
jovens se encontrassem ainda na faixa de escolaridade obrigatória10. 
Na faixa subsequente, 15 a 17 anos, aumenta significativamente o 
percentual dos que iniciaram sua vida de trabalho, 36,0%, o que é 
esperado, uma vez que nessa faixa de idade, sobretudo nas camadas 
populares, já se considera o adolescente responsável, senão por tudo, 
pelo menos por parte substancial de seu sustento. Nesta faixa etária, 
embora continuem sendo menores perante à Lei, o trabalho é 
permitido e já não estão na faixa de escolaridade obrigatória.  

 

QUADRO 2 – IDADE COM QUE COMEÇARAM A TRABALHAR 

Idade com que 
começaram a trabalhar 

Número % 

6 a 11 anos 09 7,9 
12 a 14 anos 13 11,4 
15 a 17 anos 41 36,0 

18 anos e mais 33 28,9 
Sem informação 18 15,8 

Total 114 100,0 

 

Enfim, temos que 55,3% dos entrevistados começaram a 
trabalhar antes dos 18 anos11. Contrariamente ao que se costuma 
supor, o fato de ter suas primeiras experiências de trabalho muito 
cedo, por si só, não garante uma efetiva entrada no mercado de 
trabalho.  

Os motivos alegados pelos entrevistados para começar a 
trabalhar antes dos 18 anos são diversos. Consideramos que o motivo 
básico foi a falta de condições financeiras. Contudo, preferimos 
considerar na nossa análise os motivos que os entrevistados nos 
deram e, assim, discriminamos as categorias da tabela. Notamos, de 
acordo com o Quadro 3, que a maioria afirma que começou a 

                                                      
10 Até 1988 segundo a Constituição de 1967, o trabalho do menor era permitido a 
partir dos 12 anos. A partir da promulgação da Constituinte de 1988 o limite mínimo 
de trabalho voltou a ser de 14 anos. 
11 Os dados levantados por Lemgruber, 1990, mostram que 82% dos presidiários 
trabalham antes dos 18 anos. 
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trabalhar porque “precisava” (66,6%) e os agrupamos da seguinte 
forma: “ajudar a família” (33,3%), assim foi considerado quando 
explicitamente falavam da necessidade de ajudar na renda familiar, 
referindo-se ora à mãe ora aos irmãos; “para me sustentar” (20,4%), 
quando falavam na 1ª pessoa fazendo referência ao fato de não terem 
ninguém para ajudá-los, ninguém com quem pudessem contar e não 
mencionavam a família; e “encaminhamento dos pais”, nestas falas 
apareciam claramente as referências ao encaminhamento, à 
orientação, à insistência dos pais e até mesmo ao fato do pai 
conseguir uma colocação, um emprego para o filho.  

 

QUADRO 3 – MOTIVOS PELOS QUAIS OS ENTREVISTADOS 
COMEÇARAM A TRABALHAR ANTES DOS 18 ANOS  

MOTIVO NÚMERO % 
Precisava 36 66,6 

Independência 04 7,4 
Fugir da “vida do crime” 03 5,6 

Gostava 03 5,6 
Aprender uma profissão 02 3,7 

Encaminhamento do 
internato 

02 3,7 

Outros 04 7,4 
Total 54 100,0 

 

Entre os outros entrevistados, percebemos que as respostas 
foram mais diversificadas. Com relação à “independência” (7,4%), 
explicitavam a vontade que tinham de ganhar seu próprio dinheiro e 
de serem independentes com relação à família. Aqueles que diziam 
que “gostavam” de trabalhar faziam uma referência explícita ao fato 
disto ser uma opção. Os que queriam “fugir da vida do crime” (5,6%) 
pela via do trabalho, referiam-se a isto enquanto uma decisão própria 
ou por orientação da família. Isto se colocava como uma tentativa de 
interromper a “vida do crime”, do comportamento delituoso. Quem 
afirmava que queria “aprender uma profissão” fazia referência clara 
ao objetivo de profissionalizar-se. O motivo “encaminhamento do 
internato” (3,7%), referia-se ao fato do internato ter encaminhado os 
entrevistados para o trabalho. No motivo “outros” (7,4%), agrupamos 
três motivos, a saber: “formou família”, que diz respeito à 
necessidade de trabalhar por ter constituído família e a mulher estar 
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grávida; “parou de estudar”, onde o entrevistado dizia que começou a 
trabalhar porque parou de estudar; e “carteira assinada”, que referia-
se ao fato de que só com 16 anos poderiam trabalhar tendo esta 
garantia, que representava ter um vínculo formal de trabalho.  

As ocupações exercidas pelos entrevistados foram inicialmente 
agrupadas por área de atividade como mostra o Quadro 4. Pode-se 
observar que muitas dessas agregações reúnem profissionais com 
níveis de qualificações distintas. Em algumas delas, como mecânico e 
pintor de auto, metalúrgico, marceneiro, lustrador e estofador, os 
profissionais tendem a ter um nível de qualificação mais elevado. Já 
entre os operários da construção civil pode-se encontrar profissionais 
desde os não qualificados até os qualificados.  

 

QUADRO 4 – OCUPAÇÕES EXERCIDAS PELOS ENTREVISTADOS 

OCUPAÇÃO Nº % 
Mecânico e pintor de auto 23 16,1 

Operário da construção civil 19 13,3 
Artesão, desenhista e atividades artísticas 18 12,6 

Metalúrgico (torneiro mecânico, soldador, etc.) 10 7,0 
Motorista 08 5,6 

Marceneiro, lustrador e estofador 06 4,2 
Comerciários e trabalho de escritório 03 2,1 

Padeiro 02 1,4 
Barbeiro 02 1,4 
Outras * 10 7,0 

Não tem profissão 42 29,3 
TOTAL 143 100,0 

* Agrupamos as atividades de operador de piscina, biscate, ourives, 
sapateiro, encadernador, fazendeiro, faz consertos, aprendiz de sapateiro, 
copeiro e estivador em “outras ocupações”. 

 

Como vemos no Quadro 5, as ocupações dos pais também 
eram na sua maioria manuais. Porém, aparece um maior número de 
profissões qualificadas e de prestação de serviços não manuais. 
Podemos notar que entre os pais havia uma maior diversificação 
profissional do que entre os entrevistados, Os dados aqui 
apresentados sugerem a importância de se estabelecer uma relação 
mais direta entre a profissão dos pais e dos filhos, o que poderia nos 
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dar uma medida de sua mobilidade profissional, o que não nos foi 
possível realizar neste trabalho.  

Com relação às ocupações das mães, notamos que em sua 
maioria são ocupações manuais e não-qualificadas. A profissão de 
empregada doméstica é a que concentra o maior número de mães 
(42,1%). É interessante notar que esta característica – mães 
empregadas domésticas – é também o que ocorre quando se trata de 
jovens que são internados longamente e sem que o motivo seja 
comportamento infracional. As condições de moradia e a necessidade 
muitas vezes de ficar no emprego durante toda a semana, ou sair 
muito cedo e chegar tarde, não permitem a mãe manter o filho junto a 
si. E como observo também, as mães são na grande maioria o “chefe 
de família”, tendo que cumprir suas tarefas de mãe e de pai ao 
mesmo tempo. A ausência do pai, as difíceis condições de moradia e 
de trabalho, certamente, trazem grandes dificuldades na socialização 
dessas crianças (cf. Altoé, 1990,1993).  

 

QUADRO 5 – OCUPAÇÕES EXERCIDAS PELOS PAIS DOS 
ENTREVISTADOS  

OCUPAÇÃO Nº % 
Operário da construção civil 31 26,0 

Comerciário e trabalho de escritório 18 15,1 
Motorista 12 10,1 

Metalúrgico (torneiro mecânico, soldados, etc.) 10 8,4 
Mecânico de auto 06 5,0 

Militar 05 4,2 
Trabalhador rural 04 3,4 

Funcionário público 02 1,7 
Advogado 02 1,7 
Vigilante 02 1,7 
Estivador 02 1,7 
Bancário 01 0,8 
Outras * 07 5,9 

Sem informação 15 12,6 
Não tem profissão 02 1,7 

TOTAL 119 100,0 
* Agrupamos as atividades de maquinista de filmagem, alfaiate, cozinheiro, 
escritor, padeiro, marceneiro e serviços gerais em “outras ocupações”. 
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QUADRO 6 – OCUPAÇÕES EXERCIDAS PELAS MÃES DOS 
ENTREVISTADOS  

OCUPAÇÃO Nº % 
Empregada doméstica 48 42,1 
Prendas domésticas 23 20,2 

Comerciária 07 6,1 
Enfermeira 07 6,1 
Costureira 06 5,3 

Operária industrial 03 2,6 
Professora 02 1,8 
Outras *  05 4,4 

Sem informação 13 11,4 
TOTAL 114 100,0 

* Agrupamos as atividades de lavradora, servente, merendeira, polícia e 
advogada em “outras ocupações”. 

 

Levantamos aqui algumas questões sobre a formação 
profissional dos pais e de nossos entrevistados. Certamente, novos 
trabalhos de pesquisa se fazem necessários para melhor entendermos 
a infância pobre e as dificuldades de socialização e inserção social 
que surgem, sobretudo, nas grandes cidades.  
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“Na mente de infância a gente não tem pensamento correto.” 

Mário, 28 anos 




