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Resumo:

Esta dissertação se propôs a compreender como se configuram as relações de trabalho da criança na
Feira  de  São  Joaquim  em  Salvador,  Bahia.  A pesquisa  visa  também  contribuir  e  ampliar  o
entendimento  do  universo  infantil  da  criança  trabalhadora,  dando  “voz”  à  mesma,  a  fim  de
possibilitar  discussões  relevantes  ao  mundo  do trabalho,  conhecer  os  significados  instituídos  e
institucionalizados dentro da Feira de São Joaquim interpretados pelas crianças que ali trabalham,
assim como a perspicácia delas dentro da sociedade moderna. Quanto à metodologia empreendida,
fizemos uso da pesquisa bibliográfica e empírica e realizamos um grupo focal com crianças que
trabalham na referida feira. A pesquisa revelou que o número de crianças que trabalham ou circulam
na  Feira  de  São  Joaquim é  bem menor,  em  relação  à  primeira  visita  que  fizemos  em  1993,
provavelmente devido ao aumento das pressões contra o trabalho infantil. Os pais ou responsáveis
pelas crianças que pesquisamos, também trabalham na feira e alguns destes confirmaram fazer uso
do trabalho infantil por uma questão de necessidade e não o vêem como exploração. Acreditam que
colocando  as  crianças  próximas,  trabalhando,  não  permitem que  fiquem na  rua  em atividades
prejudiciais à sociedade e a elas mesmas. A pesquisa também revelou que as crianças pesquisadas
são oriundas da classe baixa e moram em bairros periféricos e que gostam de trabalhar, por terem a
possibilidade de contribuir  com sustento da família,  entretanto,  apesar disso, ficou claro que se
pudessem escolher prefeririam somente estudar. As respostas durante o grupo focal demonstraram
que apesar de menores de idade, as crianças possuem um senso de responsabilidade bem próximo
ao que se espera de um adulto, entretanto ao se depararem com a possibilidade de momentos de
diversão, não perderam a leveza e ingenuidade inerente à infância.
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