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É sexta à noite e os amigos de Daniel Cavinte estão se divertindo na Lapa. Ele? Está em casa, 
pois no dia seguinte precisa trabalhar. Falando assim, parece até que o rapaz já se formou na 
faculdade e tenta dar conta de um sem-número de obrigações profissionais. Mas Daniel tem 
17 anos e está no ensino médio. Com a carteira assinada em mãos, foi contratado por uma 
empresa de eventos, e sua função é operar o som de festas, jantares, formaturas... Daniel é 
só um em uma multidão de jovens que ainda nem saiu da escola e já está trabalhando, 
preocupada com a iniciação profissional ou em se livrar de vez da mesada. 
 
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2006, do IBGE, 
cerca de 6,8 milhões de brasileiros de 15 a 19 anos trabalham. Na região metropolitana do 
Rio, os jovens de 15 a 24 anos são 13,3% da população economicamente ativa ocupada do 
estado, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego, de julho deste ano, do IBGE. 
 
Há aqueles que aplaudem a idéia. A psicóloga Sandra Kor-man, coordenadora do laboratório 
de planejamento de vida profissional da Escola de Comunicação da UFRJ, afirma que entrar 
cedo em contato com o mercado de trabalho faz com que o jovem amadureça ao lidar com 
questões práticas do cotidiano, presentes no "mundo dos adultos". 
 
Tem muito jovem que acha estranho ver os pais tão estressados ao voltar do trabalho. Eu 
acredito que é positivo começar a se virar cedo, pois o estudante está ali experimentando. E a 
experiência de lidar com possíveis injustiças, competição e outras situações é coisa que 
nenhuma universidade, por melhor que seja, vai proporcionar ao jovem. Só assim se aprende 
que dinheiro não brota de caixas eletrônicos. 
 
Ganhar autonomia ao batalhar pelo próprio dinheiro ou adquirir experiência profissional pode 
ser ótimo, mas é preciso cautela para não prejudicar os estudos. Para o educador Gaudêncio 
Frigotto, professor da pós-graduação em políticas públicas e formação humana da Uerj, optar 
cedo pelo trabalho pode ser uma solução ou um tiro no pé. Se o trabalho prejudicar os 
estudos, o (mau) resultado pode vir no futuro. Ele diz ainda que não se pode esquecer que 
uma parcela grande dos jovens entra precocemente no mercado por necessidade: 
 
A cobrança aparecerá lá na frente, quando o jovem sentir que não investiu o suficiente na sua 
formação e, por isso, não passou no vestibular, por exemplo. O adolescente precisa tomar 
cuidado, porque, quando se começa a trabalhar, adquire-se um status e uma autonomia que 
são muito mais prazerosos do que ir para a escola estudar e pensar no futuro que parece 
distante. 
 
Enquanto Daniel monta equipamento de som, Gabriel Borsotto é estagiário em escritório de 
advocacia, Mariana Nóbrega vende roupas e Rodolfo Coelho dá aulas de judô. Todos têm 17 
anos, estão na escola e contam aqui suas experiências. 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 set. 2008, Megazine, p. 10-12. 
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