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5.5. O nível educacional da PEA

ram a escola recebem até 1/2 salário-rnínimo, enquanto
permanecem no elevado patamar de 70,5% aquelas que
possuem o primeiro grau, com o mesmo rendimento
(Tabela 28). Desta forma, a críanca faz parte de uro seg
mento ocupacional onde os níveis de rendimento pare
cem estar sujeitos a urna "homogeneízacáo" advinda da
desvalorízacáo extra-económica do trabalho infantil.

Para os jovens, o efeíto da instrucáo sobre os rendi
mentos é um pouco mais nítido, sobretudo em Sao Pau
lo, onde é mais evidente a mígracáo para faíxas salariais
superiores a medida que aumenta o grau de instrucáo, O
mesmo já nao acorre em Recife, onde os efeitos de rnaio
res graus de instrucáo sobre os níveis salariais tém limites.

Em resumo, nas áreas urbanas ern geral, os diferen
ciais salariais entre os diversos níveis educacionais co
mecam a se tomar relevantes a partir de urna determi
nada idade - em tomo dos 13 anos - no caso da for
ca de trabalho infanto-juvenil (Gráfico 16).

Durante a década de 80 houve urna mudanca signi
ficativa no perfil educacional da PEA infanto-juvenil.
Em termos gerais, constatou-se um aumento do nível
educacional, tanto para as enancas quanto para os
adolescentes, nao só no conjunto das áreas urbanas,
mas também nos diferentes contextos metropolitanos.
A percentagem de criancas que trabalham e que pos
suem menos de um ano de estudo (analfabetas) pas
sou de 19,6% para 12,2% nas áreas urbanas do Brasil,
sendo esta tendencia seguida nas áreas metropolita
nas, sobretudo em Recife: 32,9010 e 13,9010, respectiva
mente (Tabela 29). Compensando esses descréscimos,
houve um aumento expressivo entre as enancas com
níveis educacionais bem próximos (Recife: 1 a 2 anos)
ou muito mais altos (Sao Paulo: 4 a 7 anos).

Esta melhoria no perfil educacional reflete mais o
efeito da expansáo do sistema educacional, sobretudo
no primeiro período da idade escolar, do que urna
mudanca ascendente na composicáo social da PEA.
Mas como já foi observado anteriormente, dados so
bre a origem social dascríancas que es tudam parecem
indicar um aumento de participacáo dos setores mais
pobres no sistema escolar.

Adicionalmente, o comportamento das taxas de ati
vídade segundo o nível educacional indica que, simul
taneamente, o mercado aumentou seus padróes de
seletividade. Verifica-se urna tendencia de queda nas
taxas de atividade das enancas com os mais baixos
níveís educacionais (analfabetismo) sendo, em geral,
acompanhada pelo aumento nas taxas de atividade
das enancas que térn de 1 a 3 anos de estudo.

A mesma tendencia observada para as enancas
acorre para os adolescentes. O nível educacional que
indica maior crescimento durante a década é o de 5 a
7 anos de estudo, passando de 34,2% para 39,8% nas
áreas urbanas, com maior expressáo em cidades como
Sao Paulo (de 41,5% para 52,1%). Nao obstante, é in
teressante observar que nao houve aumentos impor
tantes na partícipacáo de adolescentes que já haviam
completado o ciclo da educacáo básica, especialmen
te em cidades como Recife, onde as percentagens do

Anos de esrudo

- - menos de 1 ····-1-4 -- 5-8

início da década se mantiveram até o seu final. Por ou
tro lado, ísto também reflete o caráter incompleto da
expansáo do sistema educacional, que nao consegue
reter e, portanto, completar a educacáo de amplos
contingentes de críancas pertencentes as famílias mais
carentes, levando-as ao mercado de trabalho sem ha
ver concluído o ciclo escolar básico.

A expansáo educacional ocorrida nao conseguiu
superar as carencias educacionais básicas da PEA in
fanto-juvenil, nem alterar o quadro de desigualdades
existente entre os diferentes contextos urbanos. Até o
final da década, mais da metade da PEA infantil das
áreas urbanas nao havia completado 3 anos de estudo,
nível esperado para essa faixa etária, enquanto pouco
mais de 18,0% dos adolescentes tinham completado o
primeiro grau. Em outras palavras, urna fatía muito pe
quena de jovens está ingressando no mercado de tra
balho com a educacáo básica éompleta.

Em Recife, essa siruacáo é ainda mais extrema, na
medida em que mais de 70,0% das enancas trabalha
doras nao haviam completado a 4a série básica. Essa
posicáo relativamente desfavorável também se man
tém entre os adolescentes, sendo importante observar
que, mesmo em cidades como Sao Paulo, a PEA juve
nil com o primeiro grau completo é pouco freqüente e
nao diverge muito da média nacional.

Observam-se, também, algumas díferencas entre o
perfil educacional dos adolescentes segundo sua posi
cáo na ocupacáo. Dados da PME para 1989 mostram
que, em Sao Paulo, adolescentes que trabalhavam
como assalariados com o segundo grau completo, for
mavarn urna proporcáo um pouco maior 04,0%) do
que os conta própria (8,2%), embora o nível de analfa
betismo fosse muito similar em ambas as posicóes (Ta
bela 30). Já em Recife, o setor conta própria tinha nao
apenas menor número de pessoas com o primeiro
grau, mas também urna taxade analfabetismo muito
rnais expressiva. É importante observar que nesse tipo
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de contexto urbano, mesmo em relacóes empregatícias,
existia um contingente importa me de analfabetos.

As tendencias nas mudancas educacionais sao simila
res em ambos os setores, verificando-se maior seletíví
dade de máo-de-obra tanto no setor formal quanto no
informal. Essas ínformacóes, especialmente para Recife,
confirmam a idéia de que a expansáo educacional nao
se explica apenas pelas mudancas na demanda por qua
lífícacáo do trabalho - requerimentos tecnológicos do
mercado-, mas também pelo uso da credencial educa
tiva como mecanismo de seletividade social que, de al
guma forma, acompanha as mudancas ocorridas nas re
lacóes entre o sistema educacional e a estrutura social.
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