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-------------(GráfiCO 12 ,1-------------
Oriancas de 10 a 14 anos que nao freqüentam escola

mas já freqüentaram, por rendimento familiar per capita
Brasil Urbano, S. Paulo e Recife - 1981 e 1988
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familiar. Esta conclusáo fica ainda mais evidente entre
os adolescentes, especialmente nas áreas mais pobres
e ínformalizadas.

Este perfil das relacóes entre a escola e o trabalho
pouco mudou durante a década. O fato de a expansáo
do sistema educacional nao haver afetado mais as
enancas maiores de 10 anos e os adolescentes se ex
pressa através das pequenas variacóes nas distribui
cóes desde o início da década de 80. A dedícacáo ex
clusiva a escola, por outro lado, manteve-se constan
te entre as enancas, enquanto entre os adolescentes
ela apresentou tendencia de queda, vinculada espe
cialmente as flutuacóes da: economia e do mercado
de trabalho. De fato, entre os adolescentes isto ex
pressou maior sensibilidade as condicóes de atrativi
dade e oportunidade no mercado de trabalho.

4.3.2. O trabalho e a
permanencia na escala

De acordo com o observado anteriormente, as rela
cóes entre a pobreza, a necessidade de trabalhar e a
freqüéncia a escola se dáo nao apenas através da ex
clusáo mútua, mas também através de relacóes de in
clusáo, embora de formas socialmente muito desi
guais. Tem sido também objeto da literatura o efeito
específico que o trabalho possui sobre a incorpora-
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\;ao, a permanencia e o éxito na escola". A entrada tar
dia a escola, os freqüentes abandonos temporários, a
repeténcía, o atraso etário com relacáo a série e, final
mente, a expulsáo definitiva, constituem fases recor
rentes do carnínho escolar - estigmatízante e corroe
dor da auto-estima do menino carente e trabalhador.

Este caminho sinuoso expressa o caráter dinámico
das relacóes entre a escola e o trabalho, onde
persistemsimultaneamente a necessídade do trabalho
com o desejo de completar o caminho escolar social
mente consagrado, desejo reforcado pelo fato de a
maioria dessas atividades produtivas nao qualificarem
e, portanto, serem inúteis como mecanismos de pro
mocáo social",

Dados disponíveis para as áreas urbanas do Brasil
indicam que a exclusáo escolar afeta especialmente o
menino trabalhador. Adicionalmente, existe um grave

18. Para urna revísáo da literatura existente no país sobre o tema,
ver Pires (988).
19. A maioria das pesquisas de campo sobre o menino trabalhador
encontra urna forte valorízacáo e reconhecírnento da escola, bem
como o desejo de retomar a freqüéncia a mesrna, junto com a per
cepcáo negativa do trabalho realizado quanto ás possibilidades de
desenvolver habilidades e competencias socialmente valiosas. Por
outro lado, verifica-se que a maioria dos adolescentes e urna gran
de parte das enancas trabalhadoras nao freqüentam a escola [ver
Ferreira (983), Melo (986), Spindel (985), ¡PlANCE(980), Pires
(988) e a bibliografia neles citadas]. Adicionalmente, estas pesqui
sas chegam aconclusáo de que nao existe relacáo entre o tipo de
trabalho desempenhado pela enanca - forrnaVinforrnal- e a fre
qüéncía aescola, sendo que qualquer tipo de trabalho a afeta igual
mente (Pires, 1988).
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problema no conjunto do sistema educacional, posto
em relevo pelo alto nível generalizado de inadequa
cáo série/idade. Entretanto, este problema afeta tarn
bém mais intensamente a críanca trabalhadora, so
bretudo aquela que mora em contextos urbanos com
maior pobreza e falta de infraestrutura. Conseqüente
mente, a enanca trabalhadora vai mais a escola, e o
faz mais na série adequada em Sao Paulo do que em
cidades como Recife (Painel 4).

5. Ademanda pelo
trabalho infanta-juvenil

I ~
extensáo da incorporacáo da críanca e
do adolescente ao mercado de traba
lho está vinculada a dois fatores de

•l ""'<'0' a informalidade e o nivel sala
rial. Do primeiro depende a rnaior ou
menor facilidade de ingresso de am

plos contingentes de enancas sem qualífícacáo no mer
cado de trabalho e, do segundo, a decisáo de trabalhar,
frente a outras possíveis opcóes, Estudos realizados
nesta área tém acentuado, por vezes, o grau de infor
malidade no Brasil como sendo o principal facilitador
do trabalho infantil e, outras vezes, tém enfatizado os
diferenciais de rendimento como explícacáo para as
variacóes nas taxas de atividade. O enfoque aqui ado
tado é o de que estes dois fatores agem combinados,
mas com predomínio de um deles, segundo a faixa etá
ria (crianca ou adolescente) e o contexto do mercado
em questáo.

Desta forma, é possível caracterizar o trabalhador
Infanto-juvenil pela sua forma de ínsercáo na estru
tura produtiva - ramos de atividade e posicáo na
ocupacáo -, pelos tipos de atividade que desempe
nha - ocupacóes -, por seu custo e por seu nível
educacional.

5.1. O trabalho infanto-juvenil
na estrutura produtiva

A grande maioria dos ocupados de 10 a 17 anos no
Brasil urbano de 1988 encontrava-se no setor terciá
rio, concentrada principalmente na prestacáo de ser
vices, no comércio e em "out ras atividades" (Tabela
23). Nao obstante, a indústria de transformacáo tarn
bém registrou urna razoável concentracáo desta forca
de trabalho.

Por sua vez, Sao Paulo e Recife apresentavarn per
fis bastante diferenciados. Enquanto na primeira re
giáo a concentracáo estava na indústria de transforma
cáo (31,7% ), na segunda, a maioria das enancas en-
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contrava-se engajada em atividades de prestacáo de
servícos (35,4%). Adicionalmente, em Sao Paulo en
contrava-se um contingente expressivo de críancas
trabalhando no setor de servicos auxiliares aatividade
económica.

É importante destacar que os menores em Sao Pau
lo estavarn ocupados corn a mesma intensidade que
os adultos na indústria de transformacáo (31,7% e
32,8% respectivamente), sendo que a díferenca entre
os dois grupos etários estava justamente na concentra
cáo da PEA infanto-juvenil no setor de comércio.

Também em Recife, adultos e menores estavarn
ocupados na indústria com a mesma intensidade", No
entanto, a énfase maior estava na ocupacao dos me
nores em servicos pessoais (35,4% contra 24,801Ó para
os adultos).

Adicionalmente, a "posicáo na ocupacáo" das
enancas e adolescentes permite extrair algumas con
clusóes sobre a formalidade/informalidade desse tra
balho até fins da década de 80. Em primerio lugar, o
trabalhador infanto-juvenil da área urbana é principal
mente assalariado. A soma do trabalho por conta pró
pria e sem rernuneracao (trabalho "familiar", em sua
maior parte) chega a apenas 15%, embora seja bastan
te mais expressivo em enancas quando comparado
com adolescentes: 22,5% e 11,2%, respectivamente
(Tabela 23).

Acornparacáo com os adultos desmistifica tarnbém
a crenca de que áquele grupo etário estaría reservado
apenas o segmento nao assalariado do mercado de
trabalho. Em 1988, cerca de 85% das pessoas de 10 a
17 anos era empregada, ao passo que a proporcáo
das de 10 anos e mais na mesma siruacáo era de 71%.
A grande díferenca se situa no fato de que a maioria
das enancas e jovens se encontrava numa relacáo tra
balhista desprotegida, sem carteira assínada (59,7%),
enquanto entre os adultos 'esta sítuacáo era menor
(25%).

Essa imagem geral da área urbana oculta fortes dí
ferencas em cada contexto de mercado de trabalho.
Assim, quando se compara Sao Paulo com Recífe,
observa-se que, embora o trabalho assalariado conti
nue sendo a situacáo mais freqüente (94,0% e 74,8%
respectivamente), tanto para as enancas como para
os adolescentes, os níveis de informalidade sao muí
to distintos (Gráfico 14). Enquanto em Sao Paulo
mais da metade das enancas e adolescentes trabalha
numa relacáo assalariada formal, em Recífe menos
de 10% se encontra nessa sítuacáo, Evidentemente,
esta distribuicáo varia de enancas para adolescentes,
mas a díferenca entre regíóes se mantém: em Sao
Paulo quase 35% das críancas trabalham com cartei
ra assínada, enquanto em Recife estas sao pratica
mente inexistentes.

Vale a pena destacar que o conjunto do trabalho
por conta própria com O nao-remunerado é bastante
reduzido em Sao Paulo, ao passo que em Recife e em
outras áreas com características similares ele represen
ta um quarto da forca de trabalho das enancas e
adolescentes, com díferencas etárias previsíveis, onde

20. Dados da Pesquisa Mensal de Emprego, no enlamo, apontarn
para urna sítuacáo contradítória nessa cidade, onde a proporcáo de
enancas na indústria de transformacáo é bem inferior ados adultos
(l0,5% e 19,5% respectivamente).




