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Painel2

Cantribui~aada rendimento
infanta-juvenil arenda familiar

I ~
relevancia do dimensiona
mento da contribuicáo dos
rendimentos dos menores tra-

•
l balhadores a renda familiar to

tal reside no fato de poder es
clarecer a importancia desse

trabalho para a sobrevivéncia familiar.

oposta a que ocorre em contextos mais
informalizados e pobres. Por outro lado,
é precisamente neste tipo de contexto ur
bano que a renda do trabalho infantil tor
na-se proporcionalmente mais importan
te do que em cidades como Sao Paulo e
na média urbana nacional.

a. Urna primeira forma de realizar essa
medícáo tem sido através da contribuicáo
proporcional do rendimento individual
de cada crianca e adolescente a renda fa
miliar total. Os dados das PNADs térn de
monstrado a importancia dessa contribui
~o, especialmente para as familias de
rendas mais baixas CIBGE, 1990). Na Ta
bela 14 pode-se observar que, ao final da
década de 80, 28% dos adolescentes tra
balhadores que pertenciam a famílias po
bres contribuíam com mais de 30% do to
tal dos rendimentos familiares. Este nivel
de contribuicáo é também similar em Re
cife, mas muito mais elevado em Sao Pau
lo, onde quase metade dos adolescentes
contribuem com aquela percentagem, o
que reflete nao apenas um acesso maior
desta faixa etária ao mercado de trabalho,
mas também urna maior valorízacáo mo
netária de seu trabalho, situacáo bem

b. Uma segunda medícao, mais apropria
da para dimensionar o fenómeno em
questáo e alternativa aanterior, pode ser
utilizada. Trata-se da proporcáo do rendi
mento familiar total devido a todos os
rendimentos infanto-juvenis numa farní
Ha. Através dessa forma de operacionali
zacáo se reflete mais adequadamente o
conceito de contríbuícáo do "trabalho in
fanto-juvenil" como um todo.

O Gráfico 6 permite visualizar os resultados
obtidos pelas duas medicóes e suas díferencas,
Com base na última, é possível observar que
mais de 30% das famílias, onde existe pelo me
nos urna enanca ou adolescente no mercado de
trabalho, recebem uma contríbuícáo acima de
30% do total da sua renda, proveniente desse
trabalho infanto-juvenil. Desta forma, encon
tra-se nos dados uma base sólida para descartar
a hipótese do caráter meramente complemen
tar do trabalho infanto-juvenil.

---,---------------1( Gráfico 6 ,f-------------
Partícipacáo do rendimento de cada 'fiIho e dos

filhos de 10 a 17 anos no rendimento familiar
Brasil Urbano - 1988
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------------(Gráfico 7 Jc-------------
Taxa de atividade das pessoas de 10 a 17 anos,

segundo a educacáo do pai
Brasil Urbano - 1988
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família, tais como o tipo de atividade produtiva, po
dem agir como condicionantes do trabalho infanto
juvenil. As diferentes formas de ínsercáo no mercado
de trabalho sao acompanhadas por díferencas, nao
apenas no nível da prátíca, mas também nas síndro
mes de idéias e valores. Fazem parte dessas síndro
mes transmitidas no seio da família tanto os valores
adequados a reproducáo de posícóes ocupacionais
similares, quanto as distintas formas de percepcáo e
de valorízacáo do trabalho infantil por parte dos
membros adultos da familia.

Um primeiro conhecimento dessas relacóes pode
ser obtido através da análise dos ramos de atividade e
das posicóes ocupadas pelos pais dos menores traba
lhadores (Tabela 15). Em primeiro lugar, os dados in
dicam que nas áreas urbanas nao existe urna predomi
nancia de ramos de atívídade relativa aorigem do tra
balho infanto-juveníl, ou seja, as taxas de atividade se
assemelham nos diferentes setores. Em segundo lu
gar, as taxas de atividade das críancas e adolescentes
dívergem sisternaticamente quando analisadas no
eixo das posicóes: é entre pais com relacóes assalaria
das informais (sern beneficios previdenciários e sem
carteira assinada) que se encontra a maior probabili
dade de trabalhar, seguida pelo setor dos conta pró
pria (Painel 3).

Baseando-se nessas ínforrnacóes, pode-se con
cluir que a posícáo do pai na ocupacáo tem urna
clara relacáo com a intensidade com que a popu
lacáo infanto-juvenil é oferecida ao mercado de
trabalho.

4.2. A estrutura familiar

A família é o espaco social concreto através do qual
os diferentes setores sociais conseguem sua sobrevi
vencía e reproducáo. Para enfrentar esse desafio e
condicionada por particularidades culrurais, demográ
ficas, económicas e polítícas, tanto históricas quanto
conjunrurais, a família assume formas concretas de or
ganízacáo (arranjos familiares). Essa organízacáo ex
pressa-se através de uma unidade cotidiana de práti
cas e representacóes, que defíne e integra os diferen
tes papéis de cada componente familiar. Sua configu
racáo, portanto, é definida nao apenas por suas carac
terísticas demográficas, mas também por elementos
simbólicos e pela estrutura das relacóes entre seus
membros.

A disponibilidade - oferta - do trabalho in
fanto-juvenil refIete urna forma específica de ar
ranjo familiar adotada por determinados setores
sociais para conseguir sua sobrevívéncía. Nesta
perspectiva, o fato de urna enanca trabalhar ou
nao, depende, por um lado, da posicáo que a mes
ma ocupa na estrutura familiar e da posícáo que
essa família ocupa na estrutura social mais ampla
e, por outro, das-próprias condícóes do mercado
de trabalho. Diversos trabalhos tém abordado,
através de diferentes perspectivas, o estudo das re
lacóes entre algumas características das famílias,
suas formas de organízacáoe o trabalho das crian
cas e adolescentes.
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-----(Gráfico 9 ,1------
Taxa de atividade das pessoas

de 10 a 14 anos segundo
a presenca do pai

Brasil Urbano, S. Paulo e Recife - 1988

vital dos membros da familia, como também pelo ta
manho da familia e, especialmente, pelo número de
filhos.

Algumas pesquisas tém mostrado que a crianca
possui mais probabiJidade de ingressar precoce
mente na forca de trabalho quando pertence a
uma familia nuclear, do que no caso de familias
extensas (Rodgers e Standing, 1981). Isto se
vincula a idéia de que as familias nucleares, so
bretudo as de populacóes pobres, utilizariam seu
filho como o único recurso ern situacóes de difi
culdades económicas. Mas, por outro lado, tem
sido mencionado que quanto maior a familia,
maior a percentagem de enancas que trabaJham
(Boyden, 1989), sendo que os mais afetados seri
am os primogénitos.

Alguns desses aspectos que determinam o nivel de
trabaJho infanto-juvenil podem ser mostrados, no
caso brasileiro, através das taxas de atividade ordena
daspelo número de irmáos, O padráo observado para
o conjunto das áreas urbanas é que, a partir de um ir
máo, as taxas de ativídade sao ascendentes até qua
tro, e daí em diante as taxas tendem a estabilizar-se
(Tabela 17, Gráfico 10).

Conclui-se, entáo, que as oportunidades de traba
lhar sao maiores a medida que aumenta o número de
irmáos (e, portanto, quanto maior for a farnílía), em
bora esta relacáo seja válida apenas até determinado
ponto, a partir do qual o risco é indiferente ao núme
ro de membros da familia.

Este padráo se mantém em termos gerais, em con
textos urbanos mais específicos, com algumas peque
nas díferencas, A sensibilidade ao número de irmáos
parece ser um pouco maiar em cidades mais pobres,
como Recife, enquanto em mercados que oferecem
melhores oportunidades para os adolescentes as taxas
mantém a tendencia ascendente, sem encontrar ponto
de estabilízacao,

Por outro Jado, observa-se que os dados indicam
uma tendencia de maiar trabalho infantil no caso de
familias nucleares, com um filho só. Essa hipótese se
verifica especialmente em cidades como Sao Paulo,

Pai ausente

Presenca do pai

Pai presente

4.2.1. A prescnca do pai

14. Para Sao Paulo, Montali (1990) enconuou perceruagens ainda
maíores para o inicio da década.
15. Os adolescentes mostrarn, em contrapartida, uma sensibilidade
bem menor a ausencia do pai. Em geral, as taxas de atívídade
diferem em 30% entre os dois tipos de família.

Os arranjos familiares que definem quem trabalha
e estuda sao afetados nao apenas pela fase de ciclo

Alguns estudos recentes térn mostrado que, para
níveis similares de renda, as taxas de insercáo dos fi
lhos menores de 17 anos no mercado de trabalho, nas
familias chefiadas por muJheres, sao mais altas do que
as de qualquer outro tipo de estrutura familiar (Lopes
& Gottschalk, 1990). Apesar desse maior esforco fami
liar coletívo, tais familias térn dificuldades especiais
para superar situacoes de extrema pobreza. O traba
Iho mal-remunerado das mulheres, bem como a pre
cariedade do trabalho infante-juvenil de grande par
cela destas famílias, faz com que elas se encontrem em
siruacáo de extrema pobreza - 41,0% dessas familias
estáo situadas abaixo da Iinha de pobreza (FIBGE,
1989)14 - além de serem uma das mais vulneráveis
durante os periodos de crise económica.

Durante a década de 80 esse tipo de familia mos
trou um crescimento sustentado e significativo. Nas
áreas urbanas este crescimento tem sido de maís de
20,0%, sendo que até o final da década, em cidades
como Recife, mais de 18,0% das enancas e adolescen
tes pertencíam a este tipo de estrutura familiar. É es
pecialmente entre as familias pobres que esta sírua
cáo adquiriu maiores dimensóes. Entre elas, as familias
chefiadas por mulheres passaram de 15,6% no inicio
da década para 20,2% ao final dela. Em cidades mais
pobres, foram atingidos patamares de até 29% (Tabe
la 16).

Junto com esse crescimento verificou-se tarnbém
a existencia dedesiguaJdades significativas na incor
poracáo precoce dos filhos dessas familias ao mer
cado de trabalho. No Gráfico 9 pode-se observar
que as desigualdades existentes entre estes dois ti
pos de estrutura familiar - com ou sem pai - no
conjunto das áreas urbanas, acentuou-se nas áreas
metropolitanas, especialmente naquelas com maior
nivel de pobreza. Em Recife, por exemplo, a proba
bilidade de que as enancas participem do mercado
de trabalho é tres vezes maior nas familias sem a pre
senca do pai do que quando ele está presente".

Essas taxas sugerem que cerca de 20% da PEA in
fantil urbana provém de familias sem a presenca do
pai, sendo que em cidades como Recife essa situacáo
alcanca mais de 35,0% das criancas que trabalham.
Nao obstante, isto nao significa que a totalidade dessa
forca de trabalho infantil seja explicada peJa desagre
gacáo familiar. Pelo contrário, grande parte desta
deve-se aos níveis de pobreza experimentados por es
sas populacóes, sendo ela, portanto, a causa última do
trabalho infantil.

4.2.2. Número de irrnáos
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