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O TRABALHO INFANTIL NA LAVOURA DE FUMO EM SANTA CRUZ DO SUL. Valeria 
Espindola Lessa, Marie Jane Soares Carvalho (orient.) (UFRGS). 
O trabalho infantil impede que a criança ou o adolescente se desenvolva, fazendo com que eles tenham 

menos tempo para as atividades escolares e para o lazer. Além do mais, o trabalho infantil é altamente prejudicial à 
saúde. Os objetivos do trabalho são: (a) mapear o trabalho infantil com um grupo de crianças no município de Santa 
Cruz do Sul, cidade conhecida por utilizar mão de obra infantil na lavoura de fumo - produção agrícola predominante 
na região; (b) analisar as rotinas de crianças referentes ao trabalho doméstico e agrícola. Nosso pressuposto inicial é 
de que há divisão generificada destes trabalhos. Trabalhamos com uma população de 94 alunos de ensino 
fundamental de uma escola da região. Utilizamos um questionário semi-estruturado como instrumento de coleta de 
dados e sistematizamos os dados no programa SPSS, no qual processamos as atividades das crianças. Esta pesquisa 
consiste em um estudo exploratório, para posteriormente realizarmos uma nova pesquisa com o uso da metodologia 
das temporalidades. Nesta análise, sobressaem as relações de gênero como definidoras do que cabe a cada um 
realizar: as meninas despendem muito mais tempo nos afazeres domésticos como: limpar/arrumar a casa, 
lavar/passar roupa, preparar as refeições; já os meninos no trabalho manual da lavoura: capinar, colher milho/feijão; 
e ambos realizam as tarefas como: cuidar dos animais, carregar água e todas as atividades relacionadas ao preparo e 
colheita do fumo. Os resultados preliminares corroboraram nossa hipótese inicial de que as meninas são responsáveis 
pelas tarefas domésticas enquanto os meninos despendem mais tempo para os trabalhos externos à casa. Essa divisão 
de trabalho por gênero é simbolicamente reforçada pela sociedade. Podemos ainda aceitar a hipótese de que a divisão 
generificada do trabalho que ocorre entre os adultos, também é perceptível entre as crianças pesquisadas no que se 
refere ao trabalho, seja ele doméstico ou agrícola. (PIBIC). 
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