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Com que idade você começou a trabalhar?  

O discurso do trabalho infantil nas narrativas profissionais do LinkedIn 1 

Lucas L. Fraga2 

Bianca S. Biadeni3 

 
RESUMO: Neste artigo, abordamos a produção de sentidos construída em torno das 
primeiras experiências de trabalho. Ancorados em reflexões teóricas sobre neoliberalismo e 
produção de subjetividades, debateremos os discursos que abordam o “empreendedorismo” na 
infância. Utilizamos a abordagem da Análise de Discurso para analisar narrativas na 
plataforma de rede social LinkedIn, problematizando o trabalho infantil como um modo de se 
constituir um “sujeito produtivo”. 

 

INTRODUÇÃO 

Em fevereiro de 2021, uma publicação4 realizada na rede social LinkedIn5 se popularizou e 

alcançou rapidamente milhares de curtidas e comentários. Tratava-se apenas de uma imagem 

com o título “teste do privilégio”, que trazia como questionamento a faixa etária em que 

outros usuários teriam ingressado no mercado de trabalho: i) 13 a 18 anos; ii) 19 a 25; iii) 26 a 

30 e; iv) 31+. A postagem deu início a uma discussão na qual as narrativas sobre o início da 

jornada de trabalho eram relatadas por usuários como sendo parte de um “início de vida 

produtivo” e “privilegiado”.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing – 
ESPM/SP. Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela mesma instituição. Bolsista CAPES/PROSUP. 
E-mail: lucaslf.fraga@gmail.com.  
3 Mestra em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP. 
E-mail: biancabiadeni@gmail.com. 
4 Disponível em: < https://www.linkedin.com/posts/v%C3%ADtordelrey_pessoal-teste-do-privil%C3%A9gio-
httpslnkdin-activity-6758723469334073344-YAx5 >. Acesso em 28 fev. 2021. 
5 Lançado em 2003, o LinkedIn é uma plataforma de rede social voltada para relações profissionais. Além de 
produzirem e interagirem com textos, seus usuários também podem criar currículos online e se candidatarem a 
vagas de emprego. Ver mais em: :<https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,com-crise-e-quarentena-
linkedin-amplia-carater-social-e-ganha-forca,70003353358>. Acesso em 28 fev. 2021. 
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Figura 1: “Teste do Privilégio”. 

 

Fonte: Captura de tela realizada em 28 de fevereiro de 2021. 

 

De fato, um breve passeio pelos feeds do LinkedIn nos revela um sem-número de narrativas 

sobre a vida profissional: as trajetórias de sucesso, a volta por cima, a bem-sucedida mudança 

de carreira. Criada em 2003, esta plataforma de rede social foi concebida para ser um espaço 

de interação voltado para as relações de trabalho. Em seu formato atual, os usuários podem 

criar currículos online e se candidatar a vagas de emprego – além de desempenharem outras 

funções, como a de criar, compartilhar e comentar textos. A empresa, que desde 2016 

pertence a Microsoft, é bem popular no Brasil: dos seus mais de 700 milhões de usuários 

ativos, 43 milhões deles residem no país6. 

O que nos chamou a atenção nesta publicação específica foi a forma como ela aponta para 

representações distintas de um “empreendedorismo na infância”: o trabalho infantil foi 

mobilizado como um vetor de realização pessoal, uma espécie de commodity capaz de 

diferenciar os sujeitos no jogo concorrencial da vida. Na simplicidade de um post se articulam 

discursos que mobilizam o ideal de um “sujeito produtivo”, que desde cedo se lança no 
                                                 
6 Dados divulgados pela versão online do jornal O Estado de S. Paulo. Disponível em: 
<https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,com-crise-e-quarentena-linkedin-amplia-carater-social-e-
ganha-forca,70003353358>. Acesso em 19 fev. 2021. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

864 

mercado de trabalho. E no desenrolar dos comentários, a própria definição de “cedo” se torna 

objeto de disputa: os “13 anos de idade” logo se tornam “tarde demais”, à medida em que 

muitos usuários relatam experiências profissionais que teriam iniciado no desabrochar da 

segunda infância.  

A partir destas impressões iniciais, que nos instigaram à reflexão, definimos a seguinte 

questão de pesquisa: como as narrativas sobre o trabalho infantil, difundidas no espaço 

midiático do LinkedIn, mobilizam o “sujeito produtivo” neoliberal? Nosso objetivo, com isso, 

é analisar os discursos de “empreendedorismo na infância” à luz das reflexões sobre o 

neoliberalismo e as modulações de subjetividades, de modo a debater aspectos da produção de 

sujeitos nos espaços midiáticos.  

 

METODOLOGIA 

O objeto empírico deste trabalho foi escolhido a partir de uma pesquisa exploratória inicial, 

realizada na plataforma do LinkedIn, na qual identificamos a produção e a circulação de 

discursos que mobilizam determinados “modos de empreender” na infância. Este post 

específico, que aborda o “privilégio” de trabalhar desde cedo, mostrou-se relevante não 

apenas pela quantidade de interações recebidas, mas sobretudo pelos valores que mobiliza e 

pelos estilos de vida que agencia.  

Como a publicação gerou mais de 5.600 comentários7, não poderemos, por questão de escopo, 

analisar cada uma destas interações. Deste modo, para efeito deste pequeno recorte, 

priorizamos uma investigação qualitativa para recolhermos uma amostra intencionalmente 

delimitada (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011). Utilizamos, para tanto, a função de 

“comentários mais relevantes”, disponível na própria plataforma LinkedIn, para destacar os 

cinco comentários com maior número de interações sociais (curtidas e respostas). Com isso, 

selecionamos um corpus representativo das narrativas de empreendedorismo infantil neste 

espaço digital.  

Para analisarmos o material, utilizamos a abordagem teórico-metodológica da Análise de 

Discurso de linha francesa, que procura na linguagem as “maneiras de significar, 

considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas” (ORLANDI, 2010, p. 15-

                                                 
7 Dados recolhidos em 28 fev. 2021. 
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16). Observaremos, em especial, os ditos e não-ditos presentes nas interações – ou seja, tanto 

aquilo que está textualmente manifesto, quanto o que permanece implícito (mas que, não 

obstante, “fala” com eloquência sobre a sociedade e suas dinâmicas culturais). Com as lentes 

da Análise de Discurso, portanto, tensionaremos a empiria às nossas discussões teóricas, 

refletindo sobre a produção dos “sujeitos produtivos” neoliberais nos espaços digitais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste trabalho, partimos da compreensão de discurso como um fenômeno comunicacional de 

sentido amplo, que contribui para a formação de representações sociais e significações de 

mundo (ORLANDI, 2010). Discurso é uma prática social; é linguagem apegada às ideologias 

de seu tempo, produzida “por e para os sujeitos” (idem, p. 17). Deste modo, as produções 

discursivas originadas em determinada sociedade – como um post de rede social, por exemplo 

– estarão sempre atravessadas por valores e princípios mais amplos, que agenciam modos de 

ser e de viver naquele contexto social.   

Que valores e princípios, porém, estariam escondidos sob uma postagem que nos questiona a 

idade em que começamos a trabalhar? Talvez uma primeira abordagem passe pela constatação 

de que vivemos em um mundo neoliberal – sendo o “neoliberalismo”, aqui, compreendido 

não apenas como uma corrente econômica, mas sobretudo como uma “filosofia de vida” 

(ROSE, 2011) que mobiliza sujeitos performáticos, “empreendedores de si mesmos” em 

constante busca por sucesso e realização pessoal. Nesta busca, “a empresa se torna o modelo 

de subjetivação” (AIDAR PRADO, 2019, p. 61), e a vida se converte em um 

empreendimento: traçamos rotas, rascunhamos projetos, calculamos os riscos e investimos em 

nossa própria história para sobrevivermos na “competição da vida” (DARDOT & LAVAL, 

2016, p. 319).  

O ponto interessante para a nossa discussão é que, neste jogo do desempenho e da 

autossuperação, o trabalho (ou, tanto melhor, a “carreira de sucesso”) se torna a quimera do 

sujeito neoliberal. Por onde quer que pousemos nosso olhar – no marketing ou na publicidade, 

nos palanques ou nos púlpitos, na TV ou no cinema –, as narrativas que nos envolvem 

mobilizam projetos de felicidade que quase sempre passam pelas vitórias profissionais. Foi 

esta, aliás, a constatação de Gilles Lipovetsky (2010) ao observar o que chamou de “religião 
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do trabalho” nas sociedades contemporâneas: ter uma “carreira de sucesso” é importante não 

apenas para dar vasão aos nossos sonhos de consumo, mas também porque o próprio trabalho 

se tornou “mediador da autoestima e produtor da identidade social” (idem, p. 266). 

Não é sem razão, portanto, que o início da vida profissional se torne objeto de disputa em uma 

rede como o LinkedIn, atravessada pelas narrativas do mundo corporativo. No universo 

povoado pelos “sujeitos produtivos”, o empreendedorismo surge como o modelo ideal de 

conduta; o “padrão da vida heroica”, diz Ehrenberg (2010, p. 13), lifestyle exemplar do 

homem neoliberal. Mas boa parte do empreender é, também, mostrar-se empreendedor: “ser é 

ser percebido”, diria Christoph Türcke (2010, p. 39), é estar “aí” no mundo. Eis o ímpeto 

narrativo que move centenas de indivíduos a contarem suas próprias histórias de trabalho nos 

comentários de um post. No mundo corporativo, “o que se é deve ser visto” (SIBILIA, 2015, 

p. 357), mas o que é visto também precisa ser admirado – isto é, precisa estar circunscrito aos 

modos adequados de ser e agir da vida neoliberal. 

E nesta dinâmica performativa, por meio das narrativas que construímos sobre nós mesmos, 

também nos constituímos como sujeitos, uma vez que “o que de fato ocorre nesses atos 

narrativos é a invenção de um corpo e uma subjetividade reais” (SIBILIA, 2015, p. 359). 

Neste sentido, os indivíduos que se apresentavam no LinkedIn como empreendedores desde a 

infância estavam, também, reforçando e modulando sua própria subjetividade aos moldes da 

“filosofia neoliberal”. Assim, se os discursos neoliberais contribuem para a idealização do 

empreendedorismo, é nas interações do cotidiano que os indivíduos reforçam sua condição de 

“sujeitos empreendedores” – assumindo para si os modos “corretos” de se viver para obter 

sucesso na esfera profissional e pessoal. 

 

RESULTADOS 

Como dissemos mais acima, nossa análise se baseou no aporte teórico-metodológico da 

Análise de Discurso de linha francesa, pela qual estaremos atentos aos “ditos” e “não-ditos” 

presentes na publicação e nos seus cinco comentários mais relevantes. Estas categorias de 

análise são relevantes porque “ao longo do dizer há toda uma margem de não-ditos que 

também significam” (ORLANDI, 2002, p. 82) – os quais fazem referência, por exemplo, aos 

discursos e ideologias que atravessam o falante.  
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Na publicação “Teste do Privilégio”, o primeiro “dito” que podemos ver está presente nas 

imagens utilizadas para ilustrar as alternativas à pergunta “com que idade você começou a 

trabalhar?”: um polegar para cima, as mãos que aplaudem, um coração e uma lâmpada acesa. 

Estas imagens são popularmente chamadas de emojis, representações pictográficas que 

expressam ideias ou emoções. Por representarem significados diferentes de acordo com a cultura 

e contexto, e por passarem por atualizações constantes para incluir diversidade de gênero e outras 

variações, os emojis possuem a Emojipedia8, um site que reúne as especificações de cada figura 

do tipo. Utilizando este recurso para compreender as imagens mencionadas, verificamos que: 

o polegar para cima indica aprovação; aplausos têm significado literal; o coração vermelho é 

utilizado para indicar amor e afeição; e a lâmpada é normalmente utilizada para representar 

ideias, aprendizagem e o uso do pensamento. 

Sem nos aprofundarmos em questões do campo da semiótica, que se afastam do objetivo desta 

análise, podemos perceber que todas as imagens na postagem veiculam apenas conotações 

positivas para o ingresso no mercado de trabalho. Isto se conforma aos preceitos da filosofia 

neoliberal – que, como vimos, elege a carreira profissional e o empreendedorismo como 

valores fulcrais da sociedade contemporânea. Deste modo, os discursos atravessados nestas 

imagens mobilizam, ao mesmo tempo, alguns “ditos” e “não-ditos”: de um lado, mobilizam 

expressamente um sujeito que é valorizado pela sua atitude empreendedora; de outro, excluem 

implicitamente qualquer um que não se adapte a este modelo de conduta – não 

necessariamente os “desempregados”, mas todos aqueles que não assumem uma atitude 

proativa em relação à sua vida e à sua carreira. Esta crítica implícita parece ser sentida pelos 

usuários que, na maioria dos comentários, exaltam a postura de “correr atrás”, “se virar”, 

“trabalhar duro”.   

Um outro “dito” encontrado no corpus gira em torno do termo “privilégio” – utilizado tanto 

no título da postagem, quanto nos comentários analisados. É interessante notar que este termo 

vem sendo usado em alguns espaços online (sobretudo no Twitter9) como uma espécie de 

bordão para ressaltar, além de piadas, as desigualdades sociais que permeiam as situações do 

cotidiano. Um exemplo interessante diz respeito a uma postagem no site BuzzFeed10, que, em 

um quiz para ilustrar a ideia de privilégio, incluiu afirmações como: “Nunca fui discriminado 

                                                 
8 Disponível em: <https://emojipedia.org/>. Acesso em 05 mar. 2021 
9 Plataforma de rede social. Disponível em: < www.twitter.com>. Acesso em 05 mar. 2021 
10 Disponível em: <https://buzzfeed.com.br/quiz/voce-e-uma-pessoa-privilegiada>. Acesso em 05 mar. 2021. 
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(a) por causa da cor da minha pele”; “Nunca sofri nenhuma ameaça de violência por causa da 

minha sexualidade”; “Nunca fui dormir com fome”. Segundo o site, um indivíduo que não 

tivesse suportado nenhuma dessas situações seria considerado alguém “privilegiado”. 

No entanto, o que tem sido posto em discussão nas interações em plataformas de redes sociais 

é a diferença entre o “privilégio” e os direitos sociais. Questões como moradia, saúde e 

educação, por exemplo, são discutidas como sendo um “benefício” ofertado a uma camada da 

sociedade: não é raro encontrarmos frases como “se você terminou o ensino superior, é 

privilegiado sim!”.  

No corpus analisado, quando o autor intitula a publicação como um “Teste do Privilégio”, ele 

se engaja nesta discussão. As alternativas, ao sugerirem que o “privilégio” está relacionado à 

faixa etária em que se inicia a vida produtiva, acabam convocando as discussões nos 

comentários acerca do trabalho na infância como um “benefício” social. Em um comentário, 

um usuário afirma que começou a trabalhar antes dos 13 anos de idade, fato que teria 

despertado nele “um senso de realização, de comprometimento” que só os “privilegiados” 

possuíam. Em outro comentário, vemos o testemunho de um indivíduo que teria começado 

sua vida produtiva aos 4 anos de idade: motivado pela “liderança” de seu pai, ele se via como 

um dos responsáveis pelo sustento familiar, um “privilégio” que teria lhe proporcionado 

“força para enfrentar a vida”. Estes “ditos”, portanto, revelam um atravessamento dos 

discursos neoliberais, manifestados no uso de léxicos específicos como “força”, “realização”, 

“liderança” etc.  

Ao nos depararmos com estes comentários a respeito dos “privilégios”, percebemos alguns 

“não-ditos” interessantes. A questão do trabalho infantil (uma realidade perene em 

determinadas camadas sociais, representativas de um Brasil miserável e rural) é ressignificada 

como sendo um elemento que os indivíduos inserem em suas narrativas para se constituírem 

como “sujeitos produtivos”. As histórias de vida relatadas nos comentários – o “trabalho na 

roça”, as “rifas na feira”, as “aventuras no ponto de ônibus” – contribuem para subverter as 

conotações negativas do trabalho na infância, transformando-o em uma espécie de commodity 

a serviço do sujeito neoliberal. O primeiro “não-dito”, portanto, é manifesto no apagamento 

do termo “trabalho infantil” e na sua substituição pela ideia mais suavizada de 

“empreendedorismo na infância”.  
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Finalmente, outro fato que “não é dito” na publicação é que o trabalho infantil representa uma 

mazela social que afeta quase 2 milhões de crianças no país11, causando prejuízos irreparáveis 

na socialização e na educação das crianças brasileiras. A postagem e seus comentários são 

resultado de processos discursivos que retiram do Estado certas responsabilidades sociais, e 

que delegam aos indivíduos as rédeas de suas próprias vidas. O debate acerca das políticas 

públicas de enfrentamento ao trabalho infantil é, então, mitigado pelas “histórias de sucesso”, 

pelos indivíduos “privilegiados” que, contra todas as expectativas, enfrentaram os problemas 

da vida e alcançaram sucesso e realização pessoal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, esse artigo não tem intenção de generalizar 

resultados, mas de trazer à luz uma discussão acerca das narrativas midiáticas sobre o trabalho 

infantil. Ao longo desta análise pudemos observar como o pensamento neoliberal participa da 

modulação das subjetividades estabelecendo não apenas o ideal do sujeito empreendedor de 

si, mas também da criança como empreendedora.  

Portanto, o corpus analisado nos mostra como até mesmo os relatos de miséria e os erros do 

Estado podem dar cor às narrativas que os indivíduos contam sobre si mesmos, na constante 

busca pela “subjetividade ideal”. Para a racionalidade neoliberal, o que importa é permanecer 

calculando, trabalhando, empreendendo um “projeto de vida”. E neste processo, conforme 

este modo de viver e enxergar o mundo, os indivíduos ressignificam suas próprias histórias, 

transformando as experiências mais banais (e também as mais terríveis) em elementos por 

meio dos quais se constituirão como “sujeitos produtivos” e “úteis” para a sua sociedade.  

Neste recorte, examinamos discursos originados de um pequeno teste, capaz de gerar um 

amplo compartilhamento de experiências do trabalho em idade infantil como um valor a 

acrescentar ao currículo. Entendendo que plataformas de redes sociais são espaços 

privilegiados de sociabilidade e consumo, pesquisas futuras poderiam ampliar esse olhar para 

a representação dos filhos como já atuantes no mercado produtivo, retratados, por exemplo, 

em sistemas de trabalho remoto. Tal perspectiva poderia demonstrar se se trata apenas de 

contar histórias do passado, ou se este modo de ser influencia a infância no presente.  
                                                 
11 Dados do IBGE disponíveis em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/ibge-
brasil-tem-46-das-criancas-e-adolescentes-em-trabalho-infantil. Acesso em 06 mar. 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/ibge-brasil-tem-46-das-criancas-e-adolescentes-em-trabalho-infantil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/ibge-brasil-tem-46-das-criancas-e-adolescentes-em-trabalho-infantil
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