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"lnformal = Empregado sem carteira + canta pr6pria
+ sem rernuneracáo

5.4. O custo do trabalhador
infantil

-----(GráfiCO 15,~---
Evolucáo do trabalho informal* das

pessoas de 10 a 17 anos
S. Paulo e Recife - 1981-1988

(%)

Por outrolado, as pesquisas sobre meninos tra
balhando na rua, as quais descrevem, portanto,
com maior precisáo, os tipos de atividade que
enancas e adolescentes realizam nesse setor infor
mal, térn sido convergentes no sentido de registrar
como principais ocupacóes as de vendedores de
rua, engraxates, vigias e lavadores de carro, e ou
tras como carregadores de feiras e supermercados,
catadores de papel e "ferro-velho" (ver Capítulo 5
desta publícacáo).
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A "construcáo social de urna hierarquia etária",
onde sao legitimadas as relacóes desiguais entre adul
tos e enancas, se expressa na forma de discriminacáo
salarial imposta as enancas e adolescentes. Isto acorre
porque, entre outros fatos, no nivel das empresas é ge
neralizada a idéia de que o trabalho infantil é comple
mentar ao do adulto e, conseqüentemente, sua remu
neracáo também. Urna segunda razáo é a de encarar
esse trabalho como sendo menos eficiente que o rea
lizado pelos adultos.

Urna análise genérica demonstra que as remunera
cóes do trabalho das enancas e adolescentes sao siste
maticamente inferiores as do adulto (Tabela 25). O va-

considerados. Em Sao Paulo, durante a primeira crise
0981/83), a informalizacáo se caracterizou pela migra
cáo de contingentes de trabalhadores assalariados for
mais para informais, já que o crescimento destes últi
mos neste período superou largamente o incremento
médio da ocupacáo (6,61 %). Durante o segundo perío
do de estagnacáo económica 0986/88), a expulsáo pa
rece ter ocorrido principalmente no setor assalariado
nao formal (-11,81%), sendo que o formal decresceu
bem menos que o conjunto das ocupacoes (-0,90%).

Em Recife, a rnudanca no nivel de ínformalízacáo
durante a primeira crise significou a passagem do as
salariado formal para o setor conta própria 07,0%), já
que os sem carteira continuaram decrescendo, embo
ra nao tao intensamente quanto o formal. No segundo
período, ao contrário, o maior incremento relativo
ocorreu entre os conta própria 02,32%), ainda que os
empregados com e sern carteira tenham crescido aci
ma da média da ocupacáo, o que foi possível em fun
cáo da queda do trabalho infantil nao-remunerado.

Urna imagem sintética do que ocorreu durante a
década com a informalízacáo do trabalho infanto-ju
venil pode ser obtida através da evolucáo dos traba
lhadores sem carteira e conta própria nesses anos
(Gráfico 15). Em resumo, pode-se aceitar a hipótese
de que em locais como Sao Paulo ocorreram proces
sos de informalízacáo procíclicos, afetando, principal
mente, o trabalho assalariado formal, embora no final
da década houvesse ocorrido urna tendencia a reto
mada dos níveis iniciais de ínformalízacao. Já em
contextos como Recife, os níveis de informalizacáo fo
ram aparentemente mantidos, sustentados principal
mente pelo aumento do trabalho autónomo.

5.3. As ocupacóes

A distribuicáo da forca de trabalho infanto-juvenil
segundo o tipo de atividade desempenhada concre
tamente no mercado de trabalho varia também nos
diferentes contextos urbanos. A cornparacáo entre
as ocupacóes de enancas e jovens nas regíóes me
tropolitanas de Sao Paulo e Recife sugere a existen
cia de dois padróes distintos. Dados da PME para
1989 indicam que as atividades rnaís freqüentes, tan
to para as criancas quanto para os adolescentes,
eram as de contínuos e auxiliares de escritórios, se
guidas por aquelas vinculadas ao comercio (vende
dores) e o trabalho doméstico. Em Recife, ao contrá
rio, esta última ocupacáo era a mais freqüente, tanto
para as enancas quanto para os adolescentes. Urna
outra categoria ocupacional - "trabalhador bracal"
- agregando tipos de ocupacoes menos qualífica
das, aparecia como a segunda rnais freqüente e, em
terceiro lugar, as atividades de comércio por conta
própria, enquanto as atividades de contínuos e auxi
liares de escritório nao tinham nenhurna expressivi
dade. Conseqüentemente, o trabalhador infanto-ju
venil de Sao Paulo ocupa com mais freqüéncia posi
cóes que exigem mais altos níveis de qualifícacáo,
ou simplesmente mais educacáo escolar, que os de
Recife, onde as ocupacóes informais menos qualifi
cadas predominam.
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lor percebido pela faixa etária de 10 a 17 anos é tres
vezes inferior ao das pessoas de 10 anos e mais, sen
do as enancas de 10 a 14 anos as mais discriminadas
percebendo em média apenas 20% do valor pago ao~
adultos. Enquanto para o Brasil urbano, em 1988, pou
co mais de 15% das pessoas ocupadas de 10 anos e
mais recebiam até um salário-mínimo, na faixa de 10 a
17 anos este percentual atingia cerca de 78%, sendo
que na faixa de 10 a 14 anos ultrapassava os 90% (Ta
bela 26).

A heterogeneidade do mercado de trabalho brasi
leiro, expressa pelas disparidades inter-regionais no
seu nivel de desenvolvimento e na sua modernízacáo,
explica o subemprego e os baixos níveis de renda da
forca de trabalho (Iatobá, 1988). Na regiáo metropoli
tana de Sao Paulo, em 1988, cerca de 7,7% das pessoas
de 10 anos e mais percebiam até um salário-minimo,
enquanto em Recife esta proporcáo atingia quase
36%. Também aí as críancas e os adolescentes sao
mais penalizados", recebendo 91% deles até um salá
río-mínimo, enquanto Sao Paulo registrava índices
quase pela metade(43%).

As políticas económicas implementadas e as condi
cóes do mercado de trabalho nao foram capazes de re
verter substancialmente a sítuacáo diferencial que
enancas e adolescentes enfrentaram durante a década.
O rendirnento médio meosal total das pessoas de 10
anos e mais manteve-se estabilizado no período 81/88,
o mesmo ocorrendo para a faixa de 10 a 17 anos".

O crescimento na proporcáo de enancas e jovens
que auferem os menores rendimentos (até um salário
mínimo), ao passo que uma parcela dos adultos tem
migrado para níveis superiores de rendimento, é outro
indicador da posícáo diferencial que estes grupos etá
rios enfrentam no mercado de trabalho (Tabela 26).

Alguos estudos térn indicado também que a cor encon
tram-se associadas varíáveis sócio-económicas que deter
minam a forma de insercáo dos indivíduos no processo
produtivo, evidenciando sítuacóes de desigualdade entre
os grupos sociais de cor branca e negra (Chaia, 1986).

Dados da PNAD para 1988 informam sobre as dife
rencas salariais observadas em funcáo da cor das
criancas e jovens. A discriminacáo salarial se manífes
tava de forma muito nítida em Recife, onde 20% das
pessoas brancas de 10 a 17 anos recebiam até 1/4 do
salário-mínimo, enquanto esta proporcáo ascendia a
45% quando o rendimento se referia aos menores de
cor preta. Esta ínformacáo vem confirmar o que já tem
sido apontado em alguns estudos, ou seja, acor estáo
associadas questóes como baixa escolaridade e menor
qualífícacáo, em funcáo do maior nível de pobreza.

As rernuneracóes obtidas em funcáo do número de
horas trabalhadas é outro importante indicador que ca-

23.A1gumas pesquisas realizadas com enancas uabalhando na rua no
setor informal [Pires (988), Myers (989)) encontrararn seus rendí
mentos muito elevados, as vezes maiores que os do setor mais forma
lizado. Poder-se-la sugerir que o nível de rendimento do setor infor
mal estaría subestimado nas PNADs,na medida em que nelas o mes
mo se encontra sube numerado. Mas, por outro lado, nao é aceítável
pensar que níveis superiores de rendirnento nao seriam reportados
pelas próprias familias nessa pesquisa domiciliar.
24. Estudos recentes, no entamo, utilizando diferentes deflatores
mostram que no decorrer da década os rendimentos médios apre
sentararn algumas oscílacóes, com tendencia de queda, acompa
nhada de rnaíor concentracáo na renda, até o final da década (Hoff
mann, 1990).
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racteriza a posicáo que criancas e adolescentes ocupam
na disputa pelo mercado de trabalho. Para o trabalho
infanto-juveníl, no conjunto do Brasil urbano, melhores
rernuneracóes SÓ ocorrem com um aumento significati
vo no número de horas trabalhadas, ou seja, quando a
jornada de trabalho passa de 40 horas por semana. Esta
situacáo se dá coro mais evidencia justamente na faixa
etária mais frágil - 10 a 14 anos. Para os adolescentes,
por outro lado, há urna correlacáo mais estreita entre o
aumento nas horas trabalhadas com o aumento dos
rendimentos, expressando, desta forma, maior reco
nhecimento monetario pelo trabalho realizado.

As díferencas etárias nos perfis de rernuneracáo de
pendem também das peculiaridades de cada mercado.
Em Sao Paulo, as rernuneracóes de adultos e criancas
segundo cargas horárias nao possuem diferenciais mui
to acentuados. Enquanto 65% das enancas e 32% dos jo
vens com 20 horas de trabalho recebiam até 1/2 salário
mínimo em 1989, sornente 15% das pessoas de 25 a 39
anos tinham idéntica rernuneracáo (Tabela 27). Em Re
cífe, por outro lado, as desigualdades sofridas pelas
enancas e pelos adolescentes sao rnaíores, na medida
ern que é mais baixa a seosibilidade das rernuneracóes
ao acréscimo no número de horas trabalhadas.

Em áreas mais carentes, dobrar o número de horas
trabaJhadas para as enancas de 10 a 14 anos nao as le
vará para níveis salariais muito superiores. Os peque
nos trabalhadores, ao contrário dos adolescentes, pos
suem um patamar superior quase rígido em seus níveís
de rendimento, que pouco se modifica, nao apenas no
decorrer do ternpo, mas tambérn em funcáo de outras
variáveis, tais como o aumento de trabalho. Portanto,
ser trabalhador menor em regíóes pobres é ser dupla
mente discriminado.

Outra questáo que se coloca é saber se, de fato, e
até que ponto a educacáo formal se reflete sobre o au
mento dos rendimentos do trabalho infante-juvenil.
Uma longa tradicáo de pesquisas em países desenvol
vidos tem sido convergente na idéia de que a escolari
dade - os anos de estudo - tem um efeíto muito for
te sobre o status ocupacional e a renda>. Menos evi
dente e convergente resultaram no Brasil os esforcos
para esclarecer qual a proporcáo dos aumentos relati
vos da renda que se devem ahabiJidade e competen
cia cognitiva adquiridas durante a escolarízacáo, e
qual ao reconhecimento social dos valores adquiridos
na escola e, especialmente, nas famíJias de origem.

Esta última questáo se relaciona tarnbém a consta
tacáo de que, mesmo em países desenvolvidos, o mer
cado de trabaJho está formado por segmentos ocupa
cionais aos quais térn acesso mais freqüentemente po
pulacóes com determinadas características, sendo a
escolarízacáo um dos principais mecanismos de sele
cáo, Alguns destes segmentos ocupacionais seriam
discriminados e, em conseqüéncia, variacóes nos ní
veis de escolarizacáo de seus componentes nao se re
f1etiriam em diferencas significativas de rendimento.

Este parece ser o caso das críancas trabalhadoras nas
áreas urbanas. Em Sao Paulo, possuir o primeiro grau
parece nao influir muito na melhoria de seu rendimen
too A mesma sítuacáo ocorre de forma mais intensa em
Recife, onde 76,1% das criancas que nunca freqüenta-

25. Para urna revisáo das principais pesquisas sobre este tema nos
Estados Unidos, ver Carnoy & Levin(987).




