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Resumo 
 

O artigo objetiva indagar sobre os sentidos do trabalho para os jovens que cumprem a medida sócio-educativa de Prestação de Serviços à 
Comunidade - PSC. A medida é uma determinação judicial para alguns jovens em trajetória de conflito com a lei. Um dos eixos norteadores da 

PSC é o significado do trabalho como a possibilidade de resgate do lugar social destes sujeitos. Na pesquisa optou-se por fazer uma análise e 

discussão sobre os sentidos que o trabalho pode assumir para diferentes adolescentes em cumprimento da PSC. Observou-se que o trabalho 
realizado na PSC para a maioria dos jovens, não é considerado como trabalho por estes, mas somente como um cumprimento de determinação 

judicial. Mesmo neste contexto os jovens se referem ao trabalho como determinante na construção de suas identidades pessoais e sociais. 

 

Palavras-chave: trabalho; jovens; medida sócio-educativa de prestação de serviço à comunidade. 

 

Abstract 
 
The article has the purpose of inquiring about the meanings of labor for youths who are subject to the socio-educational measure of Community 

Service – PSC. The measure is a judicial order for some youths following the path of conflict with the law. One of the pivotal questions of PSC is 

the meaning of labor as a possibility to rescue these individuals from their social position. In the survey, we chose to conduct an analysis and a 
discussion about the meanings which labor may take on for different adolescents who are subject to PSC. It was observed that the labor performed 

at PSC for most youths is not considered labor by them, but only a compliance with a judicial order. Even within this context the youths refer to 
labor as decisive in the construction of their personal and social identities. 

 

Keywords: labor; youths; the socio-educational measure of Community Service – PSC. 
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Introdução 

 
O contexto mundial de aumento do desemprego e 

precarização do trabalho que empurra os 

trabalhadores para a informalidade, e desta forma, 

reconfigura as relações sociais e de trabalho no final 

do século passado e no início deste, tem produzido 

um animado debate sobre a centralidade do trabalho. 

Este debate vem se acirrando, principalmente, na 

última década e tem em seu cerne a discussão sobre o 

papel do trabalho como categoria fundamental para a 

construção da identidade e sociabilidade do ser social. 

Podemos discernir nesta discussão dois grupos de 

autores, com pensamentos opostos, a saber: autores 

ligados à escola de Frankfurt e autores filiados ao 

pensamento da escola de Budapeste.  

No primeiro grupo podemos situar a obra de 

Gorz, Habermas, Kurz, Offe e Méda. Este primeiro 

grupo aponta para o fim do trabalho e em sua maioria 

os autores propõem uma sociedade do tempo livre, 

apostando na Política (no sentido da Pólis grega) 

como a atividade central e emancipatória para os 

homens (Organista, 2006; Lima, 2002). 

No segundo grupo nos reportamos às obras de 

Chasin, Antunes e Clot. Para compreender o 

pensamento deste segundo grupo é importante citar a 

obra de Lukács, filósofo húngaro e importante leitor 

de Marx. Sua obra é anterior a toda essa discussão, 

mas pelo rigor de sua leitura marxiana ela traz 

elementos importantes para entender a centralidade 

do trabalho (Organista, 2006; Lima, 2002). 

Estas concepções sobre o trabalho e seu sentido 

não são sem conseqüência para os projetos sociais e 

governamentais. Observamos uma proliferação de 

projetos que tendem a se pautar ora em um lado do 

debate ora em outro lado do debate. Neste artigo 

pretendemos indagar sobre o significado/sentido do 

trabalho para os jovens que fazem parte de um projeto 

que se pauta sobre a premissa da centralidade do 

trabalho. O projeto é a Medida Sócio - Educativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC 

(SMAAS, 2004). Esta medida formulada para atender 

aos objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA visa propiciar ao adolescente entre 12 a 18 

anos, em conflito com a lei, um corte em sua 

trajetória e uma ressignificação desta pela via do 

trabalho. O trabalho funciona, na PSC, como o 

mediador entre o adolescente e suas relações com a 

comunidade.  

Nossa indagação sobre o significado/sentido do 

trabalho para os jovens inseridos na PSC se faz 

exatamente pela própria construção da medida, ou 

seja, a medida é imposta, ela é uma determinação 

judicial. O que se coloca é uma imposição legal: 

trabalhe! No entanto, o trabalho a ser realizado é 

escolhido a partir do projeto construído com o jovem. 

Neste contexto, uma indagação emerge: Seria 

possível o sujeito adolescente apropriar-se deste 

trabalho e este se revestir de significado? Ou o 

trabalho, desenvolvido na medida, ficaria somente 

como o cumprimento da determinação judicial, sem 

significado para o sujeito? 

Estas indagações nos reportam a relação trabalho 

e liberdade. Lukács ao teorizar sobre a liberdade nos 

aponta que ela é resultante da materialidade imposta 

pela realidade, ela se destaca como um desejo de 

transformação desta. Para ele a liberdade não pode se 

ater aos constrangimentos sociocoletivos, que tendem 

a contrapor o privado e o público, o indivíduo e a 

sociedade regulando-os por meio de sistemas 

jurídicos e políticos. Para ele não existe liberdade 

total, nem total falta de liberdade e o trabalho seria a 

gênese da liberdade. Nesta concepção, a obra de 

Lukács nos permite pensar que o trabalho 

desenvolvido pelos jovens na PSC apesar de, 

paradoxalmente, ser constituído por um sistema 

jurídico pode ter significado para estes jovens. 

Retomamos assim, nossa questão e acrescentamos 

outra: Se for possível que o trabalho, desenvolvido na 

PSC, tenha sentido para estes jovens, o que lhe 

confere sentido? 

 

O Debate sobre a Centralidade do 

Trabalho 

 
Para embasar a análise com os jovens inseridos 

na PSC é importante entender um pouco mais sobre o 

debate acerca da centralidade do trabalho. 

Destacamos dois grupos de autores importantes neste 

debate. 

No primeiro grupo encontramos a premissa do 

fim do trabalho e na maioria dos autores (Gorz, Kurz, 

Offe) uma ideologia de uma sociedade do tempo 

livre. Observamos que o pensamento que embasa este 

grupo é a concepção de trabalho em Arendt (2001). 

Esta autora divide a atividade humana em três formas: 

trabalho, obra e ação. A estas três atividades ela 

corresponde três condições humanas, 
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respectivamente: a vida; o pertencer ao mundo e a 

pluralidade. Em sua leitura o trabalho está ligado à 

satisfação das necessidades básicas da vida e se 

extinguiria no consumo não deixando uma marca 

durável. A obra, que se liga à artificialidade, produz 

objetos que permanecem, que transcendem o sujeito 

que os faz. O trabalho e a obra, para esta autora, não 

trazem a possibilidade da pluralidade humana. Para 

ela é a ação (política) que faz a mediação entre os 

homens. Sua obra enfatiza a política (no sentido da 

Pólis grega) como a única atividade humana com 

caráter emancipatório, e esta se torna a categoria 

central para a sociabilidade humana.  

Calvet (1985) comenta que a visão de Arendt 

sobre o trabalho está alicerçada sobre equívocos que 

esta comete ao ler a obra de Marx e pontua como um 

dos principais equívocos da autora considerar como 

trabalho o que Marx descreve como atividade animal. 

Ela comenta citando Marx: 

 
O homem não é considerado por Marx como animal 

laborans, mas como ser social e, desde o início, ao 

produzirem, os homens não agem apenas sobre a 

natureza: “eles somente produzem colaborando de uma 

determinada forma e trocando entre si suas atividades. 

Para produzirem, contraem vínculos e relações mútuas, 

e somente dentro dos limites desses vínculos e relações 

sociais é que se opera sua ação sobre a natureza, isto é, 

se realiza a produção”. A própria idéia de uma 

produção realizada por um indivíduo isolado, fora da 

sociedade, é absurda para Marx, tão absurda quanto “o 

desenvolvimento da linguagem sem indivíduos que 

vivem juntos e falem entre si” (Calvet, 1985, p. 157) 

 

Aqui, Calvet clarifica a importância do trabalho 

para Marx como categoria fundante da sociabilidade, 

o que não é descrito por Arendt. Segundo a autora, 

Arendt confunde as noções de trabalho concreto e 

trabalho abstrato e traz uma leitura de Marx como se 

este preconizasse o fim do trabalho, o que faz com 

que a obra desta autora seja a base para todos os 

autores que falam da não centralidade do trabalho na 

atualidade. 

Gorz (1982, citado por Organista, 2006) 

analisando o cenário do mundo do trabalho 

contemporâneo representa a confusão entre trabalho 

concreto e trabalho abstrato igualando em seus 

escritos trabalho e emprego. Para ele, não existe mais 

uma identificação do trabalhador com seu trabalho. O 

trabalho só existe enquanto alienação, enquanto 

atividade heterônoma que não guarda lugar para o 

sujeito e por isto não produz sentido. Ele propõe a 

libertação do trabalho, chegando a sugerir uma “não-

classe de não-trabalhadores”. O que ele propõe não é 

uma retomada do controle das forças produtivas pelo 

trabalhador, mas uma eliminação da própria 

possibilidade de ser trabalhador e pertencer a uma 

classe. Gorz não considera que as mudanças no 

mundo do trabalho que se presentificam, 

principalmente, pelo elevado desemprego e a 

precarização são somente novas formas de 

reestruturação do capital.   

Ele afirma a agonia do trabalho e propõe uma 

nova ordem que, segundo o mesmo, vem sendo 

alavancada desde o início do Capitalismo pela 

automação, e se consolidaria com a abolição do 

trabalho que é, na atualidade, somente um artifício 

para ocupar o trabalhador. Gorz propõe a ênfase à 

produção somente do trabalho socialmente 

necessário. Este trabalho seria dividido entre todos e 

ocuparia um pequeno espaço da vida humana, 

deixando assim tempo livre para os homens 

realizarem atividades de cunho pessoal e social 

(cuidar de crianças e idosos; cuidados pessoais, etc) 

que não seriam remuneradas. Para o autor a redução 

do tempo de trabalho reduziria as desigualdades 

sociais e retiraria do trabalho o estatuto de “A 

Atividade”, ele se tornaria somente mais uma 

atividade. Desta forma, ele cria segundo Organista 

(2006), duas racionalidades distintas: uma ligada à 

racionalidade econômica e outra ligada ao tempo 

livre. Para ele, esta segunda seria responsável pela 

emancipação dos homens.  

Kurz, Habermas, Offe (Organista, 2006) apontam 

argumentos que também questionam a centralidade 

do trabalho. Não nos deteremos na obra destes 

autores, mas podemos resumidamente elencar os 

elementos que estes apontam como responsáveis pela 

emancipação humana. Para Habermas a comunicação 

teria esta função. Para ele a comunicação seria o nexo 

explicativo das relações humanas e o momento 

preponderante via o qual se conseguiria o consenso. 

Sua teorização sobre o agir instrumental e o agir 

comunicativo, situa o trabalho somente como 

instrumental e o separa do mundo da vida. Podemos 

observar que a busca pelo consenso leva também este 

autor a colocar a política como atividade 

emancipatória para o ser humano. Kurz aponta outro 

caminho, e concebendo o terceiro setor e os 

movimentos sociais (movimento feminista, etc) como 

a possibilidade para a criação de uma sociedade da 

solidariedade, sem a marca da lógica capitalista.  
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É importante demarcar que apesar destes autores 

apresentarem argumentos diferentes nota-se que todos 

propõem uma separação equívoca entre subjetividade 

e objetividade, entre teleologia e materialidade, o que 

faz com que o trabalho se dê como algo externo ao 

homem e tenha seu sentido esvaziado. 

Mas não é toda a comunidade científica que 

concorda com a não centralidade do trabalho. Existem 

outros autores, como citado anteriormente, que 

partindo de uma leitura rigorosa da obra de Marx, 

apontam o trabalho como a categoria fundante da 

sociabilidade humana. Estes autores não são ingênuos 

em relação às mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, nas últimas décadas. Estas mudanças são 

evidenciadas pela precarização, terceirização, 

desemprego, etc. Eles fazem leituras diferentes destas 

transformações, observando-as somente como uma 

readequação do capital. Organista (2006) afirma:  

 
O que se verifica na sociedade atual é que o capital 

trouxe velhas formas de produzir com nova 

roupagem.[...] Portanto o aumento da informalidade e 

sua explosão na década de 1990 são mais do que sinais 

de que os brasileiros estão procurando descortinar 

possibilidades de manter-se vivo. Dependendo da 

ocupação que se exerce na informalidade, ela pode 

estar diretamente vinculada ao núcleo central do 

capital, sendo assim mais que uma estratégia de 

sobrevivência para quem exerce a atividade na 

informalidade, bem como forma de aumentar a 

lucratividade das empresas. (Organista, 2006, p. 170 - 

71) 

 

Não se pode afirmar então que com estas 

transformações o trabalho tenha perdido seu valor de 

categoria explicativa e central da sociabilidade 

humana. Para maior entendimento desta colocação 

podemos retomar a obra de Lukács que mesmo sendo 

anterior ao debate aqui proposto, já lança as bases 

para sustentação desta tese. Para este autor é o 

trabalho que possibilita a passagem do homem como 

ser natural para o homem como ser social.  É neste 

processo de transformação da natureza que o homem 

se humaniza, refina suas faculdades e consegue o 

domínio de si mesmo. Lima (2002) afirma:  

 
É importante enfatizar que existe uma dimensão 

teleológica no trabalho, ou seja, existe uma prévia 

ideação daquilo que se deseja realizar, uma operação 

da consciência. [...] a consciência tem uma importância 

absolutamente decisiva na compreensão do trabalho. O 

homem não efetua apenas uma transformação da forma 

da matéria, pois isto o animal também o faz. Ele realiza 

a sua subjetividade na materialidade objetiva. A 

subjetividade é realizada na objetividade. (p. 5) 

 

Lukács dá ao trabalho um caráter ontológico. Ele 

não nega outras categorias (linguagem, religião, 

política, etc), as denominando posições teleológicas 

secundárias, mas pontua que para estas existirem já é 

necessário que o ser social esteja constituído. As 

posições teleológicas secundárias não se 

autonomizam (Fortes, 2001). 

É importante ressaltar que Lukács não opõe a 

necessidade à liberdade. É a busca por dar soluções às 

necessidades humanas que faz com que o homem 

possa construir e escolher entre alternativas e para ele 

são estas escolhas que constituem a liberdade. A 

liberdade humana tem sua origem no trabalho e é 

circunscrita pela materialidade dada pela realidade do 

complexo social, no qual o homem se encontra 

inserido. 

Chasin corrobora a teorização de Lukács ao 

afirmar que somente o homem produz seu meio de 

subsistência. Os outros animais somente reproduzem 

o mesmo, continuamente. A produção animal não se 

endereça ao outro e não é pensada anteriormente ao 

ato como faz o homem. Ele pontua que podemos 

demarcar para o homem duas formas de reprodução: a 

biológica que seria a reprodução da espécie e que se 

encontra presente também no animal e a reprodução 

social, esta é propriamente humana e é a partir dela 

que se pode demarcar a evolução do homem. A 

necessidade de modificar a natureza para atender às 

suas necessidades tem um duplo sentido: de modificar 

a natureza em si, mas também quem atua sobre ela – 

o homem. Estas modificações na forma de produzir, 

na forma de trabalhar deixam suas marcas no homem 

e na sua forma de construir a sociabilidade (Lima, 

2002). 

Para Chasin, o homem é um ser de possibilidades 

e é no trabalho e pelo trabalho que se pode 

efetivamente transformar a consciência e as relações 

sociais. 

Yves Clot (2007) parte de outro campo teórico – 

a Psicologia – mas ao abordar a Clínica da Atividade 

(método desenvolvido pelo autor e sua equipe no 

Conservatoire National des Arts et Métiers) afirma 

que o trabalho continua apresentando uma função 

psicológica para o homem diferente das demais 

atividades.  

Seria via o trabalho que o homem se inscreve no 

coletivo, cria uma identidade social. Para ele a 
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subjetividade está implicada no trabalho, assim o ato 

técnico nunca é só a aplicação de uma técnica, a 

subjetividade está posta e ressignifica o trabalho para 

aquele sujeito. Clot fala do trabalho como uma tríade 

viva: o sujeito; o objeto e o outro. Neste sentido, o 

trabalho é transsubjetivo, pois ele é endereçado ao 

outro e ao próprio sujeito, mas vai além da 

intersubjetividade quando observamos que entre este 

sujeito e o outro se coloca o resultado palpável do 

trabalho. Desta forma, evidencia-se a impossibilidade 

de falar em perda da centralidade do trabalho para o 

homem, uma vez que ele funciona como um elo entre 

os homens. 

Clot aborda em sua obra três conceitos 

fundamentais para a análise do trabalho: o gênero de 

atividade; o real da atividade e o estilo de ação. O real 

da atividade é a atividade contrariada, aquilo que 

poderia ser feito, mas não se faz. Ela requer um 

trabalho do trabalhador sobre si mesmo para impedir 

e recalcar a atividade. O gênero de atividade é uma 

construção coletiva. Ele é a senha, o código que cada 

trabalhador compartilha com seu grupo sobre o fazer 

da atividade. É uma regra estruturante e que faz a 

mediação entre o trabalhador e seu trabalho, o 

trabalhador e ele mesmo e o trabalhador e o seu 

grupo. O estilo da ação é a forma como cada 

trabalhador se apropria do gênero. Observa-se na 

teorização de Clot a dinâmica que o trabalho impõe 

ao homem: um endereçamento ao outro e um 

contínuo debruçar-se sobre si mesmo. 

 

Metodologia 

 
Como caminho metodológico optou-se pela 

utilização da pesquisa qualitativa. Essa abordagem 

fornece instrumentos teóricos para trabalharmos as 

representações tecidas pelos diversos sujeitos no 

campo social. Ela possibilita compreender o sujeito 

como produtor e produto desse campo social.  

A pesquisa se desenvolveu com jovens em 

cumprimento de Medida Sócio-educativa de 

Prestação de serviço à Comunidade – PSC. Esta 

medida tem como público, jovens entre 12 a 18 anos 

que cometeram algum ato infracional. Ela visa à 

prestação de serviços comunitários gratuitos, no prazo 

máximo de 6 meses e com uma carga horária semanal 

igual ou inferior a 8 horas semanais. A medida se 

baseia em três eixos de sustentação:  

1) o significado do trabalho que consiste na 

execução de atividades que tenham valor sócio-

educativo realizadas em instituições ou entidade 

parceira ou órgãos da própria Prefeitura. 

2) a oportunidade de se inserir os jovens em 

novos espaços a partir das necessidades e escolhas 

feitas por estes (cursos profissionalizantes, atividades 

culturais e esportivas e etc) 

3) a implicação da família, como suporte e 

responsável legal dos adolescentes. 

Nossos sujeitos de pesquisa foram quatro 

adolescentes do sexo masculino que cumprem PSC 

em quatro instituições distintas, todas ligadas à área 

de Educação. Na PSC, a instituição e o educador de 

referência são fundamentais para a permanência dos 

jovens na medida, como comprovam diversas 

pesquisas sobre o tema (Naijara, & Luciane, 2008; 

Leal, Silva, & Alípio, 2008). O educador de 

referência propicia a criação de vínculo do 

adolescente com a instituição e funciona como 

mediador das relações do adolescente com a atividade 

e relações interpessoais naquele espaço. 

A técnica utilizada no campo foi a entrevista 

semi-estruturada. A entrevista é um instrumento 

privilegiado de pesquisa, pois busca a intensividade. 

A intensividade deve ser compreendida como a 

possibilidade de se distanciar de uma comunicação 

superficial, possibilitando o acesso a um nível de 

comunicação onde se expresse a representação que os 

sujeitos entrevistados fazem do objeto de pesquisa 

(Thiollent, 1987).  

A discussão e análise apontada se fizeram a partir 

do referencial teórico de autores que nos apontam 

para a importância da centralidade do trabalho. As 

falas das entrevistas não serão inclusas no artigo, a 

pedido da instituição. 

 

Qual o Sentido do Trabalho? 

 
As entrevistas apresentaram visões sobre o tema 

que podem ser divididas em 2 grupos: três 

entrevistados apresentam visões que se assemelham 

sobre seu trabalho e o quarto entrevistado apresenta 

uma visão muito discrepante do grupo e que faz 

contrapontos interessantes com as colocações dos 

demais. 

Todos os entrevistados trabalham na área da 

limpeza / serviços gerais nas instituições pesquisadas 

e têm cumprimento da PSC entre 2 e 4 meses.  

Separamos as entrevistas em três categorias: estar 

em uma instituição; o sentido do trabalho e as 

mudanças provocadas pelo trabalho. 
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A instituição 

 

A instituição é vista pelos adolescentes como um 

lugar que substitui a prisão. Ela é vista como um 

lugar de cumprimento de determinação judicial ou de 

“pagar” pelo que se fez, mas paradoxalmente 

funciona como uma proteção à rua e resguarda para 

este adolescente um lugar social. A instituição se 

reveste aqui de importância não só por representar um 

lugar de substituição ao lugar da lei, mas também pela 

própria questão de como o “espaço” se configura na 

adolescência. Lesourd (2004) ao falar do período de 

adolescência comenta que os movimentos pubertários 

modificam a relação do sujeito com o espaço, e 

especialmente com a interioridade e a exterioridade. 

Para este autor “o adolescente utiliza o espaço social, 

o da rua, mas também o das instituições ou da família, 

como um palco onde se desenrola o acting out [...] a 

fim de chamar o outro a uma resposta, a uma 

interpelação sobre a sua existência pessoal nas redes 

sociais” (Lesourd, 2004, p. 189).  

Na medida PSC o acolhimento da instituição e o 

educador de referência se tornam fundamentais para a 

continuidade da medida. Nos indagamos se este 

atravessamento institucional contribui para o sentido 

que os adolescentes vêem no trabalho. 

As instituições são espaços onde os jovens 

estabelecem relações de troca de experiências e 

saberes, e formam-se laços e vínculos afetivos e 

sociais. A metodologia do Serviço de PSC prevê que 

os jovens sejam encaminhados para instituições 

publicas próximas as suas moradias. Dessa forma, os 

jovens têm a possibilidade de mostrar-se de um lugar 

diferenciado e que os desloca da margem para o 

âmbito social onde possam desvincular-se do estigma 

e rotulo de infratores.  

Nessa perspectiva, o espaço institucional permite 

o contato e encontro dos jovens com outros iguais a 

ele, estabelecendo regras de convivência e 

socialização. 

 

O sentido do trabalho 

 

Para estes sujeitos o trabalho se configura 

somente como atividade assalariada. O trabalho como 

atividade remunerada é que possibilita a construção 

de uma vida melhor. Podemos visualizar aqui a 

equivalência entre trabalho e emprego tal como 

postulada por Gorz. Para este autor: 

 

Designa–se por trabalho uma atividade 

fundamentalmente diferente das atividades de 

subsistência, de reprodução, de manutenção e dos 

cuidados com a satisfação no seio família; e isso não 

tanto porque o trabalho é uma atividade paga, mas 

porque ele se situa no espaço público, aparecendo 

enquanto uma prestação mensurável, permutável e 

intercambiável que possui um valor-de-uso para os 

outros. (Gorz, 1999, p. 112 e 127, citado por Organista, 

2006, p. 40) 

  

Porém para estes adolescentes o trabalho, ao 

contrário do proposto por Gorz, tem um 

direcionamento ao outro e às ações valorizadas pelo 

meio social. Este discurso dos adolescentes pode ser 

tomado por este autor como um discurso social 

aprendido que tende a idealizar o trabalho, mas na 

fala dos adolescentes ele se presentifica em mudanças 

reais da forma de andar a vida. 

 

As mudanças 

 

Os adolescentes apontam, em suas falas, uma 

necessidade de aceite de suas atividades pelo meio 

social no qual vivem, este ponto é coincidente aos 

dados apontados por Morin (2001), em pesquisa 

realizada com administradores de empresa e 

estudantes de administração no Canadá e França, ela 

nos demonstra que uma das características apontadas 

por estes trabalhadores para que o trabalho tenha 

sentido é ser moralmente aceitável, ou seja, o trabalho 

deve ser feito de forma a ser respeitado socialmente. 

A autora ainda aponta a questão da autonomia, 

segurança e o fato do trabalho levar a alguma coisa 

útil, como características essenciais ao trabalho. Estas 

características também são apontadas pelos 

adolescentes como importantes e se materializam em 

suas falas: 

 
- A mudança na relação com a família, pois esta tem 

como valor o “ser trabalhador”; 

- A possibilidade de ter sua própria casa; 

- O fato de não ser discriminado, não ser apontado 

como alguém passível de ser preso, ou seja, 

resgatar sua dignidade pessoal aos olhos dos 

outros. 

 

Os sentidos que os jovens apontam para o 

trabalho possibilita observar que o trabalho, para eles, 

é um ponto central para construção da identidade e 

formação de laços sociais. Ser trabalhador é ter um 

dinheiro “suado e do qual se tem dor/ dó de gastar”, 

mas é também ser valorizado aos olhos dos pares e da 
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família. Estas colocações nos remetem à obra de 

Lukács, ele ao trabalhar a relação liberdade / trabalho, 

conceitua a liberdade como um ato, que se constrói 

via a tomada de decisões diante das alternativas 

colocadas pelo complexo social freqüentado. 

 
O sujeito só pode tomar como objeto de sua finalidade, 

de sua alternativa, as possibilidades determinadas sobre 

o terreno e por este complexo de ser que existe 

independentemente dele. E é do mesmo modo evidente 

que o campo das decisões é limitado por este complexo 

de ser (...) (Lukács, 1981, p. 34 citado por Organista, 

2006) 

 

Percebe-se que o trabalho na Medida de PSC se 

coloca como uma necessidade que não se contrapõe à 

possibilidade destes jovens fazerem escolhas na vida. 

O trabalho (mesmo quando buscado fora da medida) 

se configura para eles como o mediador para a 

construção da liberdade e da autonomia. Como afirma 

Organista: “a liberdade é um querer transformar a 

realidade. Um querer, que se consubstancia no fluxo 

da práxis social como uma decisão alternativa 

concreta, uma resposta concreta a uma situação 

concreta” (Organista, 2OO6, p. 148).  

Quando abordados sobre o sentido do trabalho 

fica evidente que um dos adolescentes se refere a PSC 

e a atividade realizada a partir da medida se constitui, 

para ele, como trabalho. Ele aponta ainda a mudança 

que este trabalho promove em sua vida. Para esse 

jovem o significado do trabalho proposto pela medida 

assume valor de reconhecimento moral e social, ou 

seja, além de ser uma forma de reparar e ou 

responsabilizar-se pelo ato cometido, o trabalho e 

capaz de provocar outros desdobramentos que vão 

para além da proposta da medida de PSC. Clot aponta 

que a preocupação com o trabalho se impõe e cria 

uma resignificação da vida. Para este autor, o trabalho 

impõe um ritmo que é diferente de nossa vida 

subjetiva, mas que promove uma transformação nesta.  

O trabalho não é algo individual, o trabalho é sempre 

uma atividade endereçada (ao sujeito; ao outro e ao 

objeto). É uma forma de inscrição coletiva, que 

permite freqüentar o universo do outro e ao mesmo 

tempo separar-se. 

A partir do trabalho o jovem se sente valorizado e 

reconhecido pelo outro (escola, comunidade, família, 

lei e a sociedade). Isso faz com que o jovem saia da 

margem, do estigma de autor de atos infracionais e 

delitos e  passe a ser ator e protagonista de sua 

própria vida dando um sentido e construindo um 

projeto de vida diferente da trajetória infracional. 

Com isso, exerce sua cidadania e tem resgatada sua 

identidade enquanto sujeito de direitos e de deveres.  

Como aponta Lima (2007) o trabalho a partir da 

leitura marxiana, nos possibilita entender claramente 

a relação entre trabalho e construção de identidade. A 

autora propõe torna-se possível elucidar os processos 

de individuação a partir das formas de sociabilidade 

construídas pelo trabalho. 

 

Considerações Finais 

 
As entrevistas analisadas a partir do debate em 

torno da centralidade do trabalho nos apontam 

algumas evidencias que devem ser ressaltadas: 

 
- O sentido que a medida de PSC assume para cada 

jovem está relacionado com a forma que cada 

sujeito se apropria do trabalho proposto. Para 

alguns este trabalho se configura somente como 

um pagamento de “divida social” e se coloca 

somente como o cumprimento de uma 

determinação judicial. Para outros, o trabalho 

proposto pela medida tem realmente um valor de 

ressignificação de sua vida. 

- Os dados nos demonstram que o trabalho 

(proposto pela medida de PSC ou outro trabalho 

fora da medida) assume papel importante na 

construção de identidade pessoal e social para os 

jovens entrevistados. 

- Apesar de em algumas entrevistas existir uma 

equivalência entre trabalho e emprego, como 

proposta por Gorz, os adolescentes demarcam em 

seus discursos a importância que assume o fato de 

“ser trabalhador”, mesmo sendo um trabalho 

informal ou gratuito (como proposto pela medida 

de PSC). A equivalência entre trabalho e emprego 

é superada e a atividade ganha estatuto de 

possibilidade de ação. 

- A possibilidade transformadora que a atividade 

possibilita nos remete ao conceito de liberdade 

abordado por Lukacs, onde se coloca a liberdade 

como concreta e construída a partir da 

possibilidade de escolha entre as alternativas 

dadas pela materialidade. 

 

O trabalho vem passando por transformações 

radicais na atualidade, mas a partir da pesquisa 

realizada é inegável sua centralidade na individuação 

e construção da sociabilidade humana. 
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