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Painel4

otrabalho eadefasagem escolar

I ~
cornparacáo entre as enancas er.. os adolescentes trabalhadores

• e náo-trabalhadores, com base
em duas dimensóes que sinte-

•
tizam caminhos convergentes
no sistema escolar - exclusáo

e inclusáo inadequadas -, destaca claramente
as desigualdades sociais existentes na área ur
bana.

Com relacao ao primeiro aspecto, observa
se que a maioria das criancas urbanas que tra
balham freqüenta a escola (61%) (Tabela 21).
Entretanto, 39% delas esta o excluídas do siste
ma, enquanto entre os nao-ocupados, apenas
8,OO!o nao freqüentam a escola. Nestes, esta o in
c1uídos também aqueles que se dedicam exclu
sivamente aos afazeres domésticos e que nao
sao computados entre os ocupados.

O segundo aspecto é a defasagem escolar,
que sintetiza um conjunto de sítuacóes conflitan
tes no interior do sistema escolar, conduzindo fi
nalmente a expulsáo da crianca. Observa-se em
geral que, trabalhe ou nao, seus níveis de inade
quacáo série/idade sao muito altos: Em Sao Pau
lo, por exemplo, entre as críancas que nao traba
lham o índice de ínadequacáo se sítua acima de
63,00/0. De algurna forma, isto expressa nao ape
nas os elevados niveis de pobreza de grandes
contingentes da' populacáo, mas também os pró
prios problemas do sistema escolar em dar res"
postas eficazes face a esta síruacáo generalizada.

Mas, ao mesmo tempo, a situacáo do menino

trabalhador é ainda maís grave quando compa
rada a daqueles que nao trabalham. Do total das
enancas que freqüentam a escola e trabalham,
mais de 84% estao,. no mínimo, atrasadas em
urna série para sua idade. Esse impacto negati
vo se confirma em qualquer contexto urbano,
embora em Recife os números indiquem urna
situacáo ainda mais extrema. Do total de ocupa
dos, apenas 3,9% freqüentam a escola na série
adequada, enquanto entre os nao-ocupados
esta sítuacáo ascende a 18,6% (Gráfico 13). Em
Sao Paulo, ainda que as díferencas se mante
nham, as percentagens sao notavelmente supe
rioresCl 1,6% e 34,8% respectivamente). Os da
dos Jevariam a constatacáo, por outro caminho,
de que qualquer que fosse o contexto urbano, o
trabalho estaria operando como um mecanismo
conflítante com o sistema escolar, promovendo
maiores defasagens e exclusáo' .

Nos adolescentes verifica-se o mesmo pa
dráo do comportamento, no que diz respeito as
desigualdades entre os diferentes grupos. É
possível observar, entretanto, que os níveis de
náo-freqüéncía a escola e a defasagem sé
rie/idade nos adolescentes trabalhadores sao
muito mais pronunciados do quenas críancas
(Tabela 21). Isto re flete tanto o abandono defi
nitivo da escola por amplos contingentes de jo
vens que acabararn o primeiro grau, como a de
fasagem acumulada no decorrer de todo este
ciclo. Mesmo entre os que nao trabalham seob
serva idéntico comportamento'.

---------,[GráfiCO 13,--------
Criancas de 10 a 14 anos ocupadas e náo-

ocupadas por freqüéncla aescola - S. Paulo e Recife - 1988
('lO)
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_ Frequéncia adeuuada

1. A constatacáo deste fato para o Brasil urbano nao implica
na rejeicáo de cenas propostas metodológicas. socialmente
válidas, para a vinculacáo efetíva entre o trabalho e a escola.

MI.CITE

2. É preciso recordar que os nao-ocupados incluem nao só os
que realizam exclusivamente afazeres domésticos - parcela
relativamente importante desta faíxa etária - como os "de
sernpregados", que nao foram excluídos desta agregacáo,
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Comparando o perfil atual do trabalho da críanca e
adolescente no conjunto das áreas urbanas com o que
existía no início da década, nao se observam grandes di
ferencas . A dístribu ícáo da PEA infanto-juvenil segundo
ramos de atividade (Tabela 23) e posícáo na ocupacáo
(Tabela 22), no ano de 1988, nao difería muito de 1981 ,
além de urna pequena tendencia aqueda nas atividades
"náo-remuneradas".

Nao obstante, esta aparente sernelhanca oculta no
vamente algumas mudancas significativas ocorridas
nas formas de insercáo da enanca e do adolescente no
mercado de trabalho em diferentes contextos urba
nos. Enquanto em Sao Paulo, verifica-se urna tenden
cia aformalízacáo, atrav és da queda dos assalariados
sem carteira e dos sem rernuneracáo, em Recife a ten
dencia é oposta: embora se mantenha a última catego
ria existe um aumento expressivo do setor conta pró
pria. Portanto, a aparente estabilidade do padráo for
malidade/inforrnalidade do trabalho infante-juvenil
em nivel do país é o resultado de dois processos díver-
~es na estrutura heterogénea do mercado de traba

lho : enquanto em algumas áreas se verifica um pro
cesso de formalízac áo, em outras ocorre o inverso, es
pecialmente pelo aumento expressivo do setor conta
própria.

Através da análise do crescimento das diferentes
posicóes na ocupacáo, é possível também confirmar
essa conclus áo. Conseqüenternente, Sao Paulo pre
senciou durante a década de 80 maior crescimento do
setor formal (corn carteira = 3,40%), enquanto o infor
mal nao cresceu no mesmo ritmo da ocu pacáo
(2,390AJ).)á em Recife, as criancas e adolescentes com
carteira apresentaram crescimento negativo (-3,35%),
enquanto os diferentes segmentos infonnais ou a~om

panharam a dinámica ocupacional (s~m carteira :
2,42%) ou alcancararn níveis bem supenores, como e
o caso dos conta própria (14 ,13%) (Tabela 24).

Este resultado, entretanto, nao reflete um cornpor
tarnento linear durante o período. Pelo contrário, o
trabalho infantil é afetado, da mesma forma que os de
rna ís segmentos, pelas oscilacóes que se verificaram
na economia durante toda a década. Mais ainda, as
evidencias indicam que este segmento é mais sensível
que os demais, tanto em relacáo as crises quanto aos
períodos de recuperacáo,

O impacto das crises sobre a informalízacáo do mer
cado de trabalho da crianca e do adolescente adquire
característícas distintas nos dois contextos urbanos

de atividade. O primeiro, independente do contexto ur
bano, ocorre sobretudo na indústria de transformacáo,
entretanto, cerca de rnetade das críancas e dos adoles
centes urbanos ocupados na indústria de transforma
cáo trabalham por relacóes infonnalizadas, enquanto
em Recife esta proporcáo dobra. O segundo é observa
do principalmente no ramo da prestacáo de sen:.i~o~,

sendo que, numa cidade como Recife, os conta propna
se concentram nas atividades de comércio (Tabela 24).

5.2. A evolucáo durante
a década

IOO,.;¡..---------------- ...

------(Gráfico 14 'c------
Pessoas de 10 a 17 anos ocupadas,

por poslcño na ocupacáo
Brasil Urbano, S. Paulo e Recife - 1988
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as enancas sao mais freq üentes que os adolescentes".
Coerentemente, em Sao Paulo há urna maior pro

porcáo de adultos do que de menores trabalhando por
conta própria 04,6% e 2,6% respectivamente). Em
compensacáo, a proporcáo de enancas e adolescent:s
trab alhando sem carteira assinada e sem rernuneracao
(39,4%) é bem superior a dos adultos 08,7%), sendo
que a insercáo de ambos no mercado formal - com
carteira assinada - é muito similar (62% e 57%).

Já para Recife, a proporcáo de trabalhadores por
conta própria é bastante semelhante para adultos e me
nores (23,0% e 20,7%), bem como a de trabalhadores
assalariados (73,0% e 74,0%). No entanto, a percenta
gem de criancas e adolescentes com registro em cartei
ra é muitíssimo inferior ade adultos (9,9%""e 49,39.10, res
pectivamente).

É, portanto, impossível definir urna imagem horno
génea acerca das características do trabalho infant<:>
juvenil para o conjunto das áreas urb~n~s ~o Brasil.
Pelo contrário, surge com clareza a exístencía de for
mas de ínserc áo muito diferentes em cada mercado de
trabalho urbano, sendo que em Sao Paulo a maioria
desse trabalho se dá em relacóes formalizadas (rela
cóes empregatícias com carteira)", enqua~to em con
textos como Recife, cerca de 90,0% ou mais encontra
se no seto r informal (conta própria e assalariados sem
carteíra),

Finalmente, é importante destacar que a freqüéncía
relativa desses dois padrees varia em func áo dos ramos

21. A idéía de que a grande rnaíoría das enancas trabalhadoras en
contra-se no setor informal (entendido como trabalho por conta
própría ou familiar) e nao é registrada nas estatística:soficiais, pro
vém de dois fatos poss íveis. O prímeiro, de generalizar resultad os
de pesquisas sobre críancas que se encontram traba!hando na rua.
Obviamente, este tipo de amostra tem um v íés específico para o
setor informal e, em consequéncia, superdimensiona-o. O segundo
se refere ao conceito de "informal". Embora a príncípío se concorde
que as pesquisas populacionais clássicas subestírnam o setor infor
mal, tarnbém é certo que parte do mesmo - dependendo do con
ceito utilizado - está registrado nessas estatísticas
22. É impossível notar que grande parte do trabalho "f~m:al" , como
está sendo aquí definido, realiza-se em pequenas e médias empre
sas (Spindel, 1984). Segundo a abordagem conceitua~ exposta an~e

ríormenté no Tópico 1, ele deveria ser considerado Igualmente m
formal , Nilo obstante, neste item a medícáo continua sendo correta,
na medida em que enfatiza as condícóes de trabalho do menor do
ponto de vista do reconhecimento de sua condícáo de trabalhador
e dos direitos que !he silo próprios.
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