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o esquema de preferencias, que decide sobre as rela
cóes entre as necessidades presentes e o bem-estar fu
turo da enanca, e as condicóes de oferta de servícos.

A relacao entre a educacáo e o trabalho se situa, entáo,
no centro do problema da construcáo de uma sociedade
mais igualitária e democrática. Se a náo-freqüéncia ou o
abandono escolar estiverem ligados ao "trabalho infantil"
como um dos componentes das estratégias de sobrevi
vencía das familias mais pobres da sociedade, entáo a es
coJa se transforma num dos princípais mecanismos de re
producáo da desigualdade social. A exclusáo da escoja
consegue, simultáneamente, negar a distribuicáo mais
igualitária dos valores e legitimar a permanencia dessa
desigualdade, transferindo para o expulso a responsabili
dade por sua situacáo - incapacidade de cumprir os re
quisitos "objetivos" da escola - constituindo-se, desta
forma, em um mecanismo de reproducáo social.

No que diz respeito as relacóes entre a pobreza e o
trabalho infantil, a expansáo do sistema educacional
tem sido utilizada para interpretar a manutencáo das
baíxas taxas de atividade das enancas, apesar de um
empobrecímento significativo da populacáo (Scott,
1982). O estreitamento da possibilidade de trabalhar
nos setores económicos mais modernos (mudancas
tecnológicas intensivas de capital e legislacáo restriti
va), bem como as restricóes existentes no setor infor
mal e as baíxas rernuneracóes, tornam a educacáo
urna opcáo mais atraente para os pais. Em outras pala
vras, aumentam os retornos esperados da educacáo,
fazendo com que os país enviem ou mantenham por
mais tempo seus filhos na escola, apesar dos altos ní
veis e/ou do agravamento da pobreza. A expansáo do
sistema educacional seria, ero parte, um reflexo destas
rnudancas na estrutura de preferencia da demanda.

No Brasil, verificou-se urna pronunciada expansáo
do sistema educional durante a década de 80. Efetiva
mente, a laxa de escolarízacáo da populacáo em idade
escolar nas áreas urbanas subiu de 83,8% em 1981, para
89,4% em 1988 (Tabela 18). Entretanto, esse crescimen
to nao foi homogéneo para todas as faíxas etárias. De
fato, assistiu-se a um grande incremento das laxas entre
as criancas de 7 a 9 anos (79,3% para 90,3%), e uma es
tabilidade nas das enancas de 10 a 14 anos (86,7% para
88,9%). Aquele aumento refletiu, sobretudo, as mudan
cas etárias ocorridas no ingresso a escola, ou seja, o au
mento específico da escolarízacáo aos 7 anos. Assistiu
se, assirn, a urna inversáo nas ordens de grandeza das
taxas de ambas as faixas etárias durante a década.

Por outro lado, é precisamente no inícío da faixa de 1°
a 14 anos em que se acelera a incorporacáo ao mercado
de trabalho, incidindo fortemente o abandono escolar
sobre os mesmos. Em resumo, se.houve um aumento na
valorízacáo da educacáo durante a década, esta nao con
seguiu ultrapassar as determínacóes da pobreza - ne
cessidade de sobrevivéncia - que obrigam a optar pelo
trabalho, quando se chega a urna determinada idade.

A expansáo da escolarízacáo das enancas de 7 a 9
anos atingiu com a mesma intensidade a maioria dos
diferentes contextos urbanos, salvo algumas exce
cóes, mantendo quase inalteradas as díferencas regio
nais existentes, embora breves, nas suas taxas. Em Sao
Paulo sao mantidas as taxas mais elevadas dessa faíxa
etária, 92,4%, enquanto em Recife ela chega a 90,0%.

No outro extremo, as taxas de escolarízacáo dos
adolescentes das áreas urbanas evidenciam urna es-

tagnacáo. É importante notar que Sao Paulo possui ni
veis de escolarizacáo mais baíxos (64,4%) do que os
observados em contextos mais pobres e informaliza
dos, como Recífe (66,8%). Como já foi referido anteri
ormente, estas diferencas podern estar refletindo, en
tre outros fatores, desigualdades significativas nos ní
veis de atratividade do mercado (oportunidade de em
prego e níveis salaríais). Pode-se observar, entáo, a
existencia de urna realidade aparentemente parado
xal: em contextos mais pobres e informalizados (Reci
fe), os adolescentes encontram-se maís na escola e tra
balham menos, enquanto em cídades como Sao Pau
lo, com melhor padráo de vida e mercado mais forma
lizado, eles estudam menos e trabalham mais (ver Ca
pítulo 2 desta publicacáo),

A expansáo dos níveis de escolarizacáo na primei
ra fase da idade escolar (7-9 anos) também foi experi
mentada pelos setores mais pobres. Se em alguns con
textos, como Sao Paulo, esse crescimento foi inclusive
mais acelerado do que a média urbana, encurtando,
portanto, as díferencas por renda, em outros simples
mente acompanhou o ritmo médio, mantendo-se as
desigualdades sociais na escolarizacáo das enancas.

Conseqüenternente, até o finai da década, a probabi
lidade desse grupo etário freqüentar ou nao a escola
parece estar claramente assocíada a sua origem social,
medida pela renda e independente do contexto urba
no. O Gráfico 11 mostra como as taxas de escolarízacáo
sao claramente crescentes em funcáo da renda familiar.

Se esta expansáo acelerada da escolarízacáo nao
teve efeitos maiores nos indicadores de resultado foi
porque, paralelamente, aumentaram os níveis de aban
dono escolar, mantendo-se ou ampliando-se assim as
díferencas sociais. Em outras palavras, os ganhos apa
rentes obtidos pelo aumento da escolarizacáo nas po
pulacóes mais pobres perderam-se pelo subseqüente
abandono do sistema, em ritmo ainda mais acelerado.
A nao-permanencia no sistema escolar só aumentou
entre a populacáo mais pobre durante a década
0981=9,6%; 1988=10,9%), aprofundando-se, portante,
as diferencas sociais (Tabela 19, Gráfico 12).

Por outro lado, diferentes contextos urbanos apre
sentarn diferencas significativas. Destaca-se o fato
de, por exemplo, as populacóes menos favorecidas
de Recife acusarem os maiores aumentos e os mais
altos níveis de expulsáo de seus filhos do sistema
educacional 0981=8,3%; 1988=10,9%).

De acordo com essa conclusáo, e ao contrário do
ocorrido na faíxa de 7 a 9 anos, as taxas de escolariza
cáo das críancas de 10 a 14 anos aumentaram muito
levemente durante a década (Tabela 18). De 86,7% no
início da década passaram para 88,9% para o conjun
to das áreas urbanas, sendo que, em cidades como
Sao Paulo, possivelmente devido a constante imigra
cao de populacóes nao escolarizadas e a difículdade
em conseguir ganhos a partir das taxas já atingidas
(92%), nao se observou nenhuma rnudanca. As popu
lacees mais pobres, em geral, acompanharam esses
crescimentos relativos ou, em alguns casos, como o
de Sao Paulo, diminuíram sua participacáo no sistema
escolar, aprofundando-se, assim, as distancias sociais
existentes.

É possível observar, entretanto, que em cídades
como Recife essas distancias esta o ainda mais potencia
das, nao tanto pela diferenca entre as taxas dos dois ex-
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Criancas de 10 a 14 anos que freqüentam escala,
por rendimento mensal familiar per capita
Brasil Urbano, S. Paulo e Recife - 1988
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tremos da escala de renda, mas pelo fato de a populacáo
mais pobre ser proporcionalmente mais numerosa".

4.3.1. Estudar e trabalhar

Essa convergencia perversa entre o aumento de esco
larízacáo e a desercáo escolar é, em parte, a expressáo
da relacáo maior entre a escola e o trabalho. Os núme
ros da Tabela 20 mostrarn, parcialmente, as dimensóes
das diferentes formas de inter-relacáo entre o mundo da
escola e do trabalho. Mais precisamente, como se distri
buem as enancas e os adolescentes com relacáo a essas
duas dimensóes sociais. Novarnente, o perfíl das crian
cas e o dos jovens diferem significativamente e, portan
ro, é conveniente que sejam analisados separadamente.

A distribuícáo para as enancas mostra, em primeiro
lugar, que quase 20,0% delas ou realizam outras ativi
dades conjugadas com a escolar, ou simplesmente es
tao excluídas da escola. Inclusive a média urbana na
cional de dedicacáo exclusiva a escola está abaixo,
nao apenas dos valores mais elevados para Sao Paulo
(87,9%), mas também para os de Recife (83,3%), mos
trando que outras áreas metropolitanas, ou ainda, cí
dades de médio e pequeno porte, estáo comprome
tendo mais intensivamente a dedícacáo exclusiva da
infancia aeducacáo plena.

Em segundo lugar, observa-se que em geral a maio
ria dos que trabalham tambérn estudarn, embora isto
nao seja táo mareante em cidades como Recife.
Finalmente, é importante notar que urna parte nao

17. Apesar de grande diferenc;a entre Recife e Sao Paulo no Lama
nho da populacáo, as Laxas de 83,9% e 84,6% de escolarízacáo sig
nificarn, respectivamente, que 35 mil enancas pobres estáo fora da
escola, em ambas as cídades.
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desprezível da infancia urbana (6,5%), mais freqüente
ainda em cidades como Recife (9,4%), dedica-se ex
clusivamente a afazeres domésticos ou a nenhuma ati
vidade, pondo em destaque a contríbuicáo da enanca
a urna dasestratégias de sobrevivéncia familiar: a libe
racáo da forca de trabalho adulta, ao cobrir a enanca
as necessidades próprias do lar (Painel 1).

já no caso dos adolescentes, a prime ira característica
a destacar sao os menores níveis de dedicacáo exclusi
va ao esrudo, sendo estes muito mais evidentes em Sao
Paulo do que em Recife. Naquela cidade a maioria dos
adolescentes trabalha (mais de 52,0%), sendo que a me
tade destes realiza simultaneamente atívidades escola
res (25,8%). Já em Recife, a distribuicáo dos que traba
lham sugere um leve predomínio da dedícacáo exclusi
va, ao mesmo tempo em que mostra maior nível de in
compatibilidade entre o trabalho e a escola. Finalmen
te, destaca-se outra vez a presenca expressiva de um
contingente de jovens que se encontram excluídos do
sistema educacional, com dificuldades para ingressar
no mercado de trabalho, cumprindo, possivelrnente,
um papel de apoio ao lar, permitindo a liberacáo da for
ca de trabalho adicional nas famílias.

Esta sítuacáo é particularmente relevante em Recife,
onde se pode levantar a hipótese desta maior díficulda
de para entrar no mercado de trabalho, especialmente
no caso das meninas. O predomínio do mercado infor
mal- principalmente o trabalho de rua - inibe a saí
da da menina, ao que se adiciona os baixos rendimen
tos, que nao estimulam sua participacáo no mercado.

Em resumo, pode-se afirmar que grande parte das
enancas que trabalham está na escola, em qualquer
dos contextos urbanos estudados, e que urna parcela
importante dos excluídos do sistema escolar encontra
se no lar, cumprindo papéis de apoio asobrevívéncia




