
Críaneas e adolescentes no
Brasil urbano dos anos 80

Ayrton Fausto Ruben Cervini
Organizadores

unicef.
FundoduN~ Unidas PO" • Inkia

(p)- lilYIB:J1)
SEDE BRASIL

. 15° ANIVERSARIO

~c.oRTEZ
~EDITORf:a



o TRABAIJlO E A RUA:

Crian~as e adolescentes no Brasil urbano dos anos 80

Ayrton Fausto, Ruben Cervini (Org.)

Programacáo visual e Capa (sobre fotos de Maurício Bacellar): Carlos Clémen
Preparacáo de Origináis: Helder Garmes
Edicáo de texto: Adma F. Muhana
Revísáo: Ce\so Duarte, Maria de Lourdes de Almeida, Rita de Cássia M. Lopes
Coordenacáo editorial: Danilo A. Q. Morales

Dados IntemaclonaJs de Cata1oga~aona Pub)jca~lo(CIP)
(Cimara BrasUelra do Uvro, SP, BrasU)

o Trabalho e a rua: enancas e adolescentes no Br.lsilul'lxmo dos anos HU. - 2. ed, - Sáo Paulo: Cortez, 1996.
Textos selecíonados de estudos e pesquisas apoíados pela l':\'ICEF, FlACSO.
ISU!': HS-249-030;-S (Cortez) ¡SU!':H;-H;¡40-Q2-X IFLACSOdo Brasil)
1. Adolescentes - Brasil - Condícóes sociais 2. Brasil - Política social .'l.Criancas - Hrasil - Condicóes sociais 'l. Menores - Trubalho 

Brasil ;. Menores abandonados - Brasil L l::"ICEF. 11. Faculdade Latino-Arncncana de Ciencias Sociai», 111. L'NESCO- Organizacáo
das :\'al=clt:s Unidas para Educacáo, Ciencia e Cultura. IV. Criancas e adolescentes no Brasil urbano dos anos /lO.

91-2S4;

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil: Adolescentes: Problemas sociais 362.70981
2. Brasil: Criancas: Problemas sociais 362.70981
3. Brasil: Meninos de rua: Problemas sociais 362.70981
4. Brasil: Menores: Trabalho: Economia 331.310981
5. Trabalho infantil e juvenil: Economia 331.310981

CDD-362.709HI
331..~109H¡

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzída ou duplicada sern autonzacüo expressa dos editores

© 1991 by UNICEF!FLACSO!UNESCO
Direitos para esta edicáo
CORTEZ EDITORA
Rua Bartira, 387 - Te!.: (011) 864-0111
0;009-000 - Sao Paulo - SI'

Impresso no Brasil- 1996



Prefácio......................................................................................................................................... 9
Introducáo 15

Capítulo 1
o menino trabalhadorno Brasil
urbano dos anos 80 17

Ruben Ceroini, Freda Burger

Capítulo 2
Pobreza, cor e trabalho infanto-juvenil. 47

1. Asconseqüéncias da pobrezasobre
a infancia e a adolescencia 48
Ricardo Paes de Barros,
Rosane S. Pinto de Mendonfa

11. Conseqüéncias de longoprazo
do trabalho precoce. .. .. ..... .. ......... .. .... ...... .. .. 56
Ricardo Paes de Barros, Eleonora Cruz Santos

111. O papelda cor na ínsercáo do menor no
mercadode trabalhometropolitano brasileiro............................................. 62
Ricardo Paes de Barros, Eleonora Cruz Santos

Capítulo 3
«Menores» institucionalizados e meninosde rua:
os grandes temas de pesquisas na décadade 80 69

Irene Rizzini, IrmaRizzini

Capítulo 4
Criancas de rua: um estudo das
suas características demográficas......................................................... 91

Eduardo]uárez

6



Capítulo 5
Meninos de rua e meninos na rua:
estrutura e dinámicafamiliar 117

Alela[uditb Aloes-Mazzotti

Capítulo 6
Da casa-á rua: a cidade como
fascínio e descaminho 133

Amo Vogel, Marco Antonio da Silva Mello

Capítulo 7
A família contra a rua: urna análise
psicossociológica da dinámica familiar em
condícóes depobreza 151

Wilson Moura

Capítulo 8
A montanha e a pedra: os limites da política
social brasíleira e
os problemas de infancia e de juventude " 195

Vilmar Paria

Anexo estatístico
omenino trabalhador no Brasil
urbano dosanos 80 227 .

Ruben Ceroini, Freda Burger,
Lucilene Dias Cordeiro

7



Painel3

Aocupa~ao dos pais eotrabalho infanto-juvenil

I ~
probabilidade que existe de os,! filhos se integrarem a PEA nao

• varia muito em relacáo aos ra-

•

mos de atividade (indústria,
comércio, servícos etc.) em
que se encontram seus pais. As

taxas de atividade das enancas e adolescentes
sao bastante similares em todos os setores, sen
do que os da prestacáo de servicos e os da
construcáo civil apresentam níveis mais eleva
dos.

O mesmo nao ocorre quando se analisa a
partícípacáo no trabalho segundo a posicáo do
pai na ocupacáo (ernpregado com e sem cartei
ra, ou conta própria). O Gráfico 8 mostra que
qualquer que seja o ramo de atividade do pai,
as mais altas taxas correspondern aos filhos de
pais em relacóes assalariadas sem amparo tra
balhista, sendo mais atingidos os do setor servi
cos (36,4%).

A taxa dos conta própria vem em segundo lu
gar. É importante indicar que, dada a heteroge
neidade desse setor, é provável que urna parce
la possa experimentar taxas inclusive superiores

as dos empregados sem carteira. Como conse
qüéncia dessa distribuicáo desigual da probabi
Iidade de íncorporacáo ao trabalho, 36% da
PEA infanto-juvenil provém do setor conta pró
pria, embora este ocupe apenas 21% da PEA
adulta.

A seqüéncia indicada no Gráfico 8 nao se
verifica, entretanto, para qualquer faixa etá
ria, ou mesmo para qualquer contexto urba
no. No Brasil urbano como um todo e em cí
dades como Sao Paulo, as taxas de atividade
dos adolescentes filhos de pais conta pró
pria se igualam as dos assalariados do setor
formal da economia (Tabela 15). De fato,
essa igualdade pode estar refletindo as con
dícóes sócío-econórnícas mais favoráveis
para o setor de autónomos nesses contextos.
Já em Recife ocorre exatamente o contrário
com os adolescentes. Para as enancas, tarn
bém nessa área metropolitana, o padráo se
inverte, constatando-se que os conta própria
apresentam maiores taxas de atividade para
seus filhos em relacáo as outras categorias
ocupacionais.

(%)

------------( Gráfico 8 ,f------------
Taxa de atividade das pessoas de 10 a 17 anos

segundo setor de atividade e poslcáo na
ocupacáo do pai

Brasil Urbano - 1988
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Indústria Construcáo Comércio Servícos

Posicáo na ocupacáo

c::::::::J Empregado com carteira c::::::::J Autónomos" c::::::::J Empregado sem carteira

C-) Exclusive os "com educacáo superior".
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onde as taxas de atividade dos filhos únicos sao muí
to mais altas do que entre aqueles que possuem até
tres írmáos.

4.2.3. Os filhos e os parentes

Urna parcela nao desprezível das críancas ur
banas vive com famílias, sem ser filho do chefe
da família, mas com algum laco de parentesco.
Parte desse contingente expressa urna estratégia
de sobrevivencia das famílias mais pobres, que
consiste no afastamento de alguns de seus com
ponentes para integrar outras famílias com apa
rentemente melhores condícoes para conseguir
meios de sobrevivéncia,

É possível detectar aqui outra desigualdade que
afeta a infancia urbana do Brasil. Os dados existen
tes mostram que, para o conjunto das áreas urbanas,
os níveis de incorporacáo dessas enancas ao merca
do de trabalho, embora sendo superiores, nao dife
rem muito dos atingidos pelos filhos dos chefes de
família (Tabela 17). Entretanto, no caso de grandes
áreas metropolitanas, o diferencial das taxas de ati
vidade é bastante expressivo. É precisamente neste
contexto urbano que se encontra urna proporcáo
maior de famílias migrantes, ou componente de fa
rnílias desintegradas no processo de migracáo, a
procura de novas oportunidades de trabalho. De al
guma forma, estas diferencas nas taxas de atívídade

refletem um maior contingente de enancas migran
tes que se integram a famílias já estabelecidas, com
o objetivo específico de se incorporar ao mercado
de trabalho.

4.3. A oferta educacional

Mesmo dentro de uma perspectiva de conflito, existe
uro consenso em tomo do papel potencial da educacáo
como o principal mecanismo de democratízacáo, de dis
tribuícáo da renda e de mobilidade social. A educacáo
se desenvolve em um campo conflitante, onde se en
contram duas tendencias antagónicas: a necessidade de
inculcar valores e conhecimentos necessários a repro
ducáo social e económica de urna sociedade desigual e,
ao mesmo tempo, a pressáo por urna dístribuicáo de
renda mais igualitária, possibilitando maior mobilidade
social e urna consciencia mais crítica e universal".

Se amplos setores da sociedade sao excluídos do
acesso aescola, ou a ela incorporados de forma precá
ria e incompleta, a segunda tendencia da escola está se
riamente comprometida. Os fatores que incidem nessa
exclusa o térn sido um dos temas mais estudados na li
teratura de sociologia da educacáo, De acordo com o
esquema conceitual do Diagrama, a decisáo dos pais de
enviar a críanca aescola, ou a do adolescente ero fre
qüentá-la, está determinada por duas ordens de fatores:

16. Para urna excelente exposícáo da tradícáo deste tipo de enfoque
ver Carnoy & Levin (1987) e tarnbérn a bibliografia aí indicada.

------------(GráfiCo10'r------------

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 17 anos
segundo o número de irmáos

Brasil Urbano, S. Paulo e Recife - 1988
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