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Resumo 

Inclusão perversa: trabalho infantil de estudantes na cidade de São 

Paulo discute a questão da inserção perversa que caracteriza o trabalho infantil 

na sociedade contemporânea em grandes cidades, como São Paulo. Nesse sentido 

a pesquisa realizada partiu da idéia de que as características das crianças e 

adolescentes submetidos à dinâmica do trabalho infantil prendeu-se a sua 

inserção urbana precária. Para isso, tentou-se descobrir como acontece isso nos 

bairros da periferia da cidade. O universo que foi pesquisado radicou-se em dois 

bairros. Paraisópolis e Cidade Tiradentes, se localizam, justamente, em lugares 

marcados pela precária condição de vida e habitação e/ou pelo assentamento 

irregular e desordenado de suas populações. 

O estudo proposto visou analisar o contingente de 7 a 14 anos da 

população que trabalha e estuda avaliando a situação das famílias envolvidas no 

fenômeno do trabalho infantil. Tentou-se caracterizar a situação das crianças e 

adolescentes atentando para o método envolvendo as famílias em atividades 

produtivas e para suas estratégias. Em particular, procurou-se também verificar 

de que modo o universo infanto-juvenil se articula com as representações sobre o 

trabalho e seus significados. 

Para uma discussão mais aprofundada e abrangente dos problemas 

relacionados com o objeto de estudo, foi introduzida a técnica do grupo focal. A 

tese de doutorado, apresentada aqui, buscou, pois, discutir a articulação existente 

entre os fatores de segregação sócio-espacial, que exprimem as desigualdades 

presentes na estruturação da cidade, com os processos de “inclusão social 

perversa” que geram o crescimento do trabalho infantil na cidade São Paulo. 

Palavras-chave: educação, cidadania, trabalho infantil, protagonismo 

infanto-juvenil, exclusão social e inclusão perversa. 
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Abstract 
Wicked Inclusion: child labor of students in the city of São Paulo 

discusses the matter of the wicked insertion that characterizes the child labor in 

the nowadays society in big cities, such as São Paulo. In this way, the research 

that has been made came from the idea that what characterizes the children and 

teenagers submitted to the dynamics of child labor is their precarious urban 

insertion. For this purpose, it has been tried to find how that happens in the 

neighborhoods of the periphery of the city. The universe that has been 

researched, Paraisopólis and Cidade Tiradentes, are located in places marked by 

the precarious conditions of life and housing and/or irregular and disordered 

settlements of its population. 

The study proposed aimed to analyze the portion of the population that 

works and study, evaluating the situation of the families involved in the 

phenomenon of the child labor. 

It has been tried to characterize the situation of the children and teenagers - 

aged between 7 and 14 years old - paying attention for the involvement of the 

families: in productive activities and in their strategies. In particular, it has been a 

special concern to verify how the universe of children and teenagers articulate 

itself with the representations about the work and their meanings. 

In order to obtain a more deepened and wide-ranging discussion of the 

problems related with the object of study, it has been introduced the technique of 

the focal groups. This doctoral thesis presented here, aimed , therefore, to discuss 

the articulation that exists between the factors of socio-spatial segregation , that 

express the inequalities presents in the structuration of the city with the processes 

of  “wicked social inclusion” that create the growth of the child labor in the city 

of São Paulo. 

Key words: education, citizenship, child labor; children´s protagonism; social 
exclusion and wicked inclusion.
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS 
 

ANDI: Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
AR: Administração Regional (eram 28 até 2002 e foram transformadas em 31 
subprefeituras em 2003) 
CAPES: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
CDC: Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
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CEBRAP: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
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CENPEC: Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária 
CIESPI: Centro Internacional de Estudos e Pesquisa Sobre a Infância 
COP: Coordenadoria Especial do Orçamento Participativo 
DIEESE: Departamento Intersindical de Estudos Sociais e Econômicos 
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente 
FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPEC: Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 
NATs/ ONAT: Organización de Niños/as y Adolescentes Trabajadores 

NEGRI: Núcleo de Estudos de Relações de Gênero, Raça e Idade (Programa de 
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da PUC/SP) 
OIT: Organização Internacional do Trabalho 

OMS: Organização Mundial de Saúde 
ONG: Organização Não Governamental 
ONU: Organização das Nações Unidas 

PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
PMSP: Prefeitura do Município de São Paulo 
PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 
PUC: Pontifícia Universidade Católica 
SEADE: Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados 

TID: Trabalho Infantil Doméstico 
TIJ: Trabalho Infanto-Juvenil  
UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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Introdução 
 

Identifico como objetivo principal da minha pesquisa a discussão sobre a 

questão da inserção perversa que caracteriza o trabalho infantil na sociedade 

contemporânea em grandes cidades, como São Paulo. Nesse sentido a pesquisa 

que foi realizada partiu da idéia de que o que caracteriza as crianças e adolescentes 

submetidos à dinâmica do trabalho infantil é a inserção urbana precária existente. 

Para isso, tentou se descobrir como acontece isso nos bairros da periferia da 

cidade. O universo que foi pesquisado se localiza, justamente, em lugares 

marcados pela precária condição de vida, habitação e pelo assentamento irregular 

e desordenado de suas populações. 

O estudo proposto visou analisar o contingente da população que trabalha e 

estuda avaliando a situação das crianças envolvidas e de suas famílias no 

fenômeno analisado. Trata-se de caracterizar a situação das famílias atentando 

para o envolvimento das crianças e adolescentes em atividades produtivas e para 

as estratégias familiares em que eles estavam inseridos. Em particular, procurar-

se-á também verificar de que modo o universo infantil se articula com as 

representações sobre o trabalho e seus significados. 

Tratou-se de discutir, assim, a articulação existente entre os fatores de 

segregação sócio-espacial, que exprimem as desigualdades presentes na 

estruturação da cidade, com os processos de “inclusão social perversa” que gera o 

crescimento do trabalho infantil. 

Objetivou-se discutir a forma de inserção da população infanto-juvenil na 

sociedade chamando a atenção para o caráter perverso que caracteriza sua 

existência, principalmente, das crianças e dos jovens nos assentamentos humanos 

precários que caracterizam cidades do terceiro mundo como a de São Paulo. 
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O estudo proposto visou subsidiar a reflexão sobre esse contingente da 

população infanto-juvenil que estuda e que trabalha observando a situação da 

população diretamente envolvida e de suas famílias. Tentou-se caracterizar, assim, 

a condição de vida desse segmento à luz de diversos fatores demográficos, 

econômicos e sociais. Tentou-se observar a situação das famílias e o envolvimento 

dos seus membros, em idade infanto-juvenil, em atividades produtivas e avançar 

algumas questões relacionadas com suas estratégias familiares. 

Essa discussão parece muito relevante à hora de pensar sobre a 

problemática da construção dos direitos e da cidadania na sociedade 

contemporânea. Como será melhor discutido adiante, a emergência de uma 

sociedade democrática está intimamente relacionada com a capacidade de oferecer 

às suas crianças e adolescentes oportunidades para o ócio, o lazer e o 

entretenimento bem como para a educação “stricto senso”. 

É pertinente discutir a articulação existente entre os fatores de segregação 

sócio-espacial, que exprimem as desigualdades presentes na estruturação da 

cidade, com os processos de exclusão social que geram, por exemplo, o 

analfabetismo em crianças e adultos e o fenômeno do trabalho infantil. 

A pesquisa partiu de uma série de indagações que puderam organizar o 

seguinte conjunto de questões: 

1. A precariedade do assentamento e da condição de vida é a 

característica mais marcante das formas de trabalho infantil 

analisadas no presente trabalho; 

2. Há um forte componente de desamparo dando a tônica das 

relações sociais que envolvem a população infanto-juvenil 

exposta ao trabalho cotidiano e não eventual. É como se as 

estratégias das famílias, neste aspecto, fossem definidas levando 
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em conta a incapacidade para cuidar da criança e do adolescente 

e, também, da insuficiência de condições das regiões; 

3. O trabalho infantil é de tal natureza que não consegue se 

constituir em uma alternativa de sustentação para a economia 

familiar, permanecendo enquanto uma fonte de renda secundária 

e eventual. 

Cidade Tiradentes e Paraisópolis: proximidades, contradições e 

diferenças 

Para desenvolver o trabalho1 assim proposto, pensou-se na realização de um 

estudo sobre a situação da população infanto-juvenil que estuda e trabalha em dois 

distritos administrativos da cidade, pertencentes a duas regiões diferentes da 

cidade: Paraisópolis, favela situada no Sudoeste; e em Cidade Tiradentes, no 

extremo da zona Leste, numa região de grande degradação urbana. 

O universo do trabalho infantil que foi pesquisado teve como recorte a 

população infantil entre 7 e 14 anos e a inclusão, que consideramos “perversa” nos 

campos cultural, educacional, familiar, lazer e esporte. Nesse sentido, tentou-se 

fazer uma descrição densa sobre o universo do trabalho infantil captando sua 

multidimensionalidade. 

A escolha dos distritos de Paraisópolis (Vila Andrade) e de Cidade 

Tiradentes foi feita a partir da constatação do alto grau de exclusão social e 

econômica encontrado nessas duas regiões. A escolha foi influenciada pelos 

debates, que foram concomitantes à realização desses estudos, sobre a implantação 

de subprefeituras na cidade de São Paulo. 

                                                 
1 Foi feito um esforço para aproveitar o trabalho que o grupo de pesquisa sobre “Desigualdades e Rupturas 
Sociais” estava realizando para a definição de um instrumental de pesquisa para poder aferir melhor as 
demandas para a aplicação de um questionário com a população alvo da investigação. 
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Por causa disso, toda a produção de dados e informações de qualidade têm 

como referência às hoje extintas Administrações Regionais (ARs). Apesar das 

subprefeituras terem sido criadas em agosto de 2002, mas sem uma consistente 

carga de estudos e de informações de qualidade no que se refere a indicadores 

sociais e urbanísticos de qualidade. 

O trabalho de pesquisa realizado é parte de um esforço por estabelecer uma 

geografia do trabalho infantil na cidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

tipo “survey” por meio da aplicação de um questionário dirigido especificamente 

a crianças e adolescentes que estudavam e trabalhavam no momento do 

levantamento. Além disso, foi realizado um estudo sobre a situação dos dois 

distritos em duas regiões diferentes da cidade: Paraisópolis, favela situada no 

Sudoeste que é em geral bem equipada do ponto de vista urbano e social e que, 

portanto, contrasta com seu entorno; e em Cidade Tiradentes, no extremo da zona 

Leste, numa região de grande degradação urbana. Para completar esse 

levantamento foram consultadas diversas pesquisas já aplicadas na cidade, como o 

Mapa da Exclusão/Inclusão Social, da PUC/SP, a Pesquisa sobre Condições de 

Vida, do SEADE o Mapa da Vulnerabilidade Social, do CEM/CEBRAP, a 

Pesquisa de Emprego e Desemprego, do SEADE/DIEESE e os Censos do IBGE e 

as PNADs. Toda essa informação foi utilizada na formulação das questões que 

deram substância ao questionário que foi elaborado para as pesquisas que foram 

aplicadas diretamente com as crianças e adolescentes que, no momento do campo, 

estudavam e trabalhavam. 

A escolha dos distritos de Paraisópolis e Cidade Tiradentes obedeceu ao 

fato deles serem territórios típicos da exclusão territorial que atinge considerável 

parcelas dos habitantes da cidade. Os dois distritos escolhidos guardam 

características próprias que advém dos seus respectivos processos de formação, 

Cidade Tiradentes e Paraisópolis, esta última encravada na ilha de prosperidade da 
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Vila Andrade, vizinha e parte nobre do Morumbi, distrito que é um dos enclaves 

da riqueza em São Paulo. 

A dinâmica sócio-territorial da cidade tem merecido a cobertura de jornais 

de grande circulação que dão destaque para o crescimento dos processos de 

exclusão social no território da cidade, delimitando zonas mais “ricas” e outras, 

em sua maioria, mais “pobres”. “Os bairros de São Paulo vem mudando seu perfil 

ao longo dos anos. Alguns ficaram mais “elitizados”, outros empobreceram. As 

moradias na cidade acentuaram esse distanciamento, na oferta e no tipo de imóveis 

construídos. (...) Parte da população segue o trajeto do centro para a periferia, uma 

migração silenciosa movida pelo avanço da pobreza”2. Na verdade, o diagnóstico 

do empobrecimento dos habitantes da cidade é apontado tanto pelo Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social de São Paulo, como pelas tabulações do Censo de 2000 

do IBGE3. 

Para ilustrar melhor a tese apresentada no presente trabalho, a escolha dos 

dois distritos buscou captar com maior clareza e detalhe os processos de exclusão 

social que lá ocorriam. Chama a atenção o fato do fenômeno da exclusão social 

guardar diferenças específicas e particulares a cada um desses territórios. 

Vila Andrade, que abriga o conjunto de favelas de Paraisópolis, apesar de 

ser uma das regiões de alta renda da cidade, é o distrito com maior concentração 

de favelas na capital, com uma participação expressiva da população favelada no 

total da população do distrito (45,69% dos seus moradores). 

Cidade Tiradentes 

De outro lado, Cidade Tiradentes, aparece como um dos territórios em que 

o nivelamento social é de extrema pobreza, com base na pobreza generalizada e na 

carência total de serviços básicos.  

                                                 
2 “Bairros reforçam fronteira social” in Folha de São Paulo, São Paulo, 19/01/2003, Caderno Imóveis 1,        
p. 1. 
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 2000, Brasília, IBGE. 
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Os três distritos que compõem a Administração Regional de Guaianases 

são: Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes. A população total do último distrito 

é de 190.5554 habitantes, sendo que crianças de 7 a 14 anos são 16,79%. A 

escolaridade (dos responsáveis pelas casas que moram no distrito) é de 4 a 7 anos 

de estudo no caso de 40,31%. A renda de 56,88%, é de até 3 salários mínimos. 

Sem nenhum rendimento é um contingente que abrange 15,62% e 0,27% tem um 

rendimento acima de 20 salários mínimos5. 

Paraisópolis (Vila Andrade) 

Os cinco Distritos que compõem a Administração Regional do Campo 

Limpo são: Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luís, Jardim Ângela e 

Vila Andrade. A população desse último distrito é de 75.393 habitantes6, sendo 

que crianças de 7 a 14 anos são 14,34%. 

40,01% dos responsáveis pelos domicílios do distrito tem mais de 11 anos 

de estudo. Em contrapartida, a renda de 42,29%, é de até 3 salários mínimos. 

16,42% são sem nenhum rendimento e 25,49% têm um rendimento acima de 20 

salários mínimos. Esses dados refletem a peculiaridade do distrito de ser um 

enclave de alta renda em meio a um território de exclusão típico da cidade7. 

Os desafios da pesquisa. 

Além de realizar uma pesquisa quantitativa, nos moldes relatados antes, foi 

experimentada com sucesso a aplicação do grupo focal visando uma melhor 

compreensão dos fatores presentes na análise do objeto de investigação. Encorajou 

essa escolha metodológica a divulgação da pesquisa realizada com a mesma 

técnica do “grupo focal” pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

                                                 
4 PMSP, COP. Índices de Ranqueamento do Orçamento Participativo de 2002, São Paulo, mimeo, s/d. 
5 Polis, Relatório de pesquisa, São Paulo, mimeo, 2002. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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(ANDI), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF)8. 

Grupo focal como instrumento complementar da pesquisa. 
O momento da qualificação suscitou a pertinência de desenvolver como um 

instrumento adicional para a análise a técnica de pesquisa qualitativa conhecido 

como grupo focal. Diante desse objetivo, foi realizado um aprofundamento nos 

referenciais metodológicos. Pareceu necessário realizar esse aprofundamento para 

circunscrever mais claramente os objetivos dessa etapa da pesquisa. 

Principalmente devido ao “grupo focal” tratar-se de um instrumental de caráter 

qualitativo que pode completar e aprimorar a interpretação dos resultados da 

pesquisa de campo quantitativa. 

Para entender melhor essa complexidade, a articulação entre as 

metodologias quantitativa e qualitativa foi abordada em primeiro lugar, depois, foi 

abordada a utilização do grupo focal como estratégia de metodologia qualitativa 

de pesquisa. Em terceiro lugar, foram discutidos os aspectos específicos 

relacionados à aplicação da técnica do grupo focal para a melhor apreensão do 

objeto da pesquisa, verificando: o público a ser pesquisado e a formulação dos 

roteiros preparados para a aplicação nas sessões. Finalmente, foram discutidos, 

preliminarmente, algumas das categorias de análise a serem utilizadas no 

aproveitamento da técnica do grupo focal. 

A introdução da pesquisa qualitativa como um complemento dos elementos 

de análise que podem ser apontados pelas análises da pesquisa quantitativa 

realizada, supõe o enfrentamento de questões que têm raízes profundas na historia 

do pensamento sociológico. ...“Entretanto, apesar e dentro do quadro desta 

anomia conceitual generalizada, a sociologia existe, naquele sentido em que a 

pesquisa sociológica está sempre produzindo séries de conhecimentos empíricos e 

                                                 
8 ANDI, OIT e UNICEF. Crianças Invisíveis. Enfoque da imprensa sobre trabalho infantil doméstico e 
outras formas de exploração, São Paulo, Cortez, 2005. 
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de interpretações conceituais cujas formulações – se juntarmos umas às outras, 

ultrapassando as pretensões monopolísticas de seus atores – estão sempre 

acrescentando um capital descontínuo de inteligibilidades parciais. Sem jamais 

juntar ou prolongarem-se, essas inteligibilidades também jamais são 

completamente estranhas umas às outras; esta é uma forma paradoxal, mas muito 

real, de conhecimento científico para a qual importa menos computar 

filosoficamente os direitos a figurar na fileira das ciências de exercício pleno do 

que isolar o sentido teórico, se desejamos organizar de maneira realista o 

trabalho comparativo que pode ser inscrito no máximo em um tal espaço 

assertórico”9.  

O reconhecimento que o autor faz do caráter ambíguo da construção do 

raciocínio sociológico leva o autor a caracterizar alguns dos traços marcantes da 

construção dos argumentos e das sínteses conceituais como uma combinação de 

“conceitos polimorfos” e “conceitos estenográficos”10.  

“Em sociologia, ao contrário, é impossível fugir à tarefa imposta pela 

probabilidade igual de fecundidade heurística de que dispõem vastas séries de 

planos descritivos e interpretativos que, na ausência de paradigmas unificados, não 

poderiam ser adequadamente restituídos por um reduzido quinhão de 

operadores”11. 

A totalização e as sínteses de pensamento que resultam da pesquisa 

sociológica fazem com que a sociologia seja vista “ao mesmo tempo este conjunto 

seqüencial de conhecimentos e este conjunto retalhado de raciocínios, em outras 

palavras: ao mesmo tempo, um conjunto de construções teóricas baseadas na 

                                                 
9 Passeron, Jean-Claude. “O raciocínio sociológico: um raciocínio do entremeio” in Passeron, Jean-
Claude. O Raciocínio Sociológico. O espaço não-popperiano do raciocínio natural, Petrópolis (RJ), Vozes, 
1995. (p. 39). 
10 “Poucos termos da sociologia escapam ao dilema de serem teóricos demais (...) ou muito pouco teóricos 
(...). Os conceitos sociológicos são polimorfos ou estenográficos: as tipologias históricas se constroem com 
um material conceitual que justapõe na abstração o muito e o muito pouco” Passeron, Jean-Claude. Op. 
Cit. P. 42. 
11 Idem, ibidem, P. 49. 
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observação que, no entanto, não se deixam coordenar sem alguma teoria geral 

dos sistemas sociais, e também um conjunto de opções epistemológicas da mesma 

família que nenhuma pesquisa expressa de maneira idêntica”12. (p.40) 

Passeron suscita uma questão que parece colocar o caráter dos resultados da 

pesquisa sociológica quando afirma que “na medida em que consegue produzir 

inteligibilidades, procede por veredas teóricas que sempre recomeçam, porque 

jamais são completamente separáveis da literalidade dos enunciados que 

conferem sentido à suas construções unilaterais. Portanto, está condenada a um 

uso móvel e alternativo dos conceitos ditados por seu projeto de elaborar perfis 

comparados de relações e sistemas de relações, necessariamente tão variados 

quanto os princípios de descrição, de categorização e de comparação que ela se 

pode sucessivamente proporcionar”13. 

Essas peculiaridades próprias da pesquisa sociológica e da produção de 

síntese e de totalizações capazes de exprimirem conhecimento sobre processos 

reais motivou a introduzir técnicas de pesquisa qualitativa com o objetivo de 

permitir uma complementação aberta ao enriquecimento do objeto que se pretende 

estudar. 

Pesquisa qualitativa: validade e a subjetividade 

Para a formulação do escopo dessa parte do trabalho partiu-se da idéia de 

que “a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas 

de características ou comportamentos. Essa preocupação por revelar as 

convicções dos entrevistados comuns da etnografia, observação participante, 

pesquisa-ação, e os vários tipos de pesquisa qualitativa. Para muitos 

                                                 
12 Idem, ibidem, P. 40. 
13 Idem, ibidem, p. 40/41. 
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pesquisadores qualitativos as convicções subjetivas das pessoas têm primazia 

explicativa sobre o conhecimento teórico do investigador”14. 

A validez dos resultados da pesquisa qualitativa é fundamental para que ela 

possa se articular aos resultados da pesquisa quantitativa. “A chave para tratar a 

relação entre observação e crítica social está na reconceituação do conceito de 

validez em termos de uma prática reflexiva. Isto é, uma compreensão consciente 

do investigador do processo de pesquisa, (...) ou uma aproximação questionadora 

do testemunho dos informantes e do desenvolvimento do esquema teórico (por 

exemplo, estou vendo o que quero ver?)”15. 

O recurso à pesquisa qualitativa reconhece a possibilidade de traduzir e de 

colocar em planos homólogos o tratamento dado ao universo pesquisado. O 

recurso ao qualitativo pode permitir inferências mais proveitosas sobre questões de 

mais difícil apreensão por meio das técnicas quantitativas. 

As características do objeto de pesquisa e o caráter de processo que envolve a 

observação do fenômeno do trabalho envolvendo crianças que estudam, levou a 

procurarmos entender melhor os fatores subjetivos que estão presentes nos 

processos de exclusão social e territorial. Para isso, foi importante entender que 

“os excluídos, como todos os homens, têm fome de dignidade. Eles desejam ser 

reconhecidos como “gente”, como seres humanos. (...) Necessitam de afeto, de 

atenção, de sentir que realmente são únicos e que, ao mesmo tempo, são iguais 

aos seus semelhantes, o que lhes é negado nas relações sociais injustas e 

discriminadoras. (...) A alegria, a felicidade e a liberdade são necessidades tão 

fundamentais quanto aquelas, classicamente, conhecidas como básicas: 

alimentação, abrigo e reprodução”16. 

                                                 
14 Richardson, Robert Jarry. Pesquisa Social. Métodos e Técnicas, São Paulo, Atlas, 3a. ed., 1999. p. 
90/91. 
15 Idem, ibidem, p. 94. 
16 Sawaia, Bader Burihan. “Fome de Felicidade e Liberdade” in Muitos Lugares para Aprender/ Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária-CENPEC/São Paulo/Fundação Itaú 
Social/UNICEF, 2003. p. 55. 
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A contribuição de Sawaia foi importante para incorporar a dimensão da 

afetividade como um vetor atuante e importante no desenho e na conceituação da 

população analisada. A procura da afetividade é vista como uma “categoria 

analítica e ferramenta da ação sócio-educativa, (útil) para ampliar a análise da 

dialética inclusão/exclusão. As avaliações da eficácia dos projetos inclusivos 

orientados pela concepção de que sobreviver é conservar a máquina biológica 

funcionando. Nesta perspectiva, o processo de exclusão/inclusão é considerado na 

sua dimensão subjetivo-valorativa, ético-estético, além de econômico-política”17. 

O esforço por integrar essa dimensão subjetiva da vida do segmento social 

analisado entende que há um “sofrimento ético-político” decorrente das 

necessidades afetivas e emocionais dos excluídos. Como afirma Sawaia, “isso 

revela o lado perverso da inclusão que é o da exclusão integrativa, aquela que 

inclui para excluir, que acolhe as diferenças para administrá-las, que precisa da 

tristeza e da impotência para se reproduzir, aquela traduzida exclusivamente por 

indicadores sócio-econômicos”18. 

Adiante, ao alinhavar as chaves analíticas das entrevistas será possível 

voltar a essas e às outras questões relacionadas ao objeto de estudo. Nesse 

momento, serão examinadas as principais características da técnica qualitativa 

escolhida: o grupo focal. 

Grupo focal 

A adoção dessa técnica qualitativa obedeceu à necessidade de ter um grupo 

de controle para aprimorar as questões levantadas na pesquisa quantitativa. Foi 

escolhida a técnica do grupo focal pelo seu baixo custo e por permitir resultados 

mais rápidos para serem processados. O formato flexível permite que o moderador 

                                                 
17 Idem, ibidem, p. 55/56. A autora assinala que “negar as necessidades básicas do ser humano – potência 
de liberdade e felicidade, que podem ser traduzidas por reconhecimento, carinho, (com) paixão, ter em 
quem confiar -, é negar sua humanidade e gerar um profundo sofrimento que pode ser qualificado de ético-
político”. 
18 Idem, ibidem, p. 58. 
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explore questões, às vezes previstas no relatório da pesquisa quantitativa, mas 

também permite aprofundar temáticas novas emergentes da própria realidade 

subjetiva e relacionadas à problemática analisada. A técnica do grupo focal tem 

sido bastante utilizada na área médica, na psicologia social e aplicada, no 

marketing e nas ciências sociais como um complemento aos estudos de natureza 

quantitativa. 

“É uma técnica qualitativa, não-diretiva, cujo resultado visa o controle da 

discussão de um grupo de pessoas. Foi inspirada em técnicas de entrevista não-

direcionada e técnicas grupais usadas na psiquiatria. Os participantes não se 

conhecem, mas possuem características comuns. Nesta técnica o mais importante é 

a interação que se estabelece entre os participantes. O facilitador da discussão 

deve estabelecer e facilitar a discussão e não realizar uma entrevista em grupo”19. 

                                                 
19 Bireme, OPAS, OMS Como operacionalizar um grupo focal. In 
������������	
�����
����������� Metodologia de montagem:  

1. Definir claramente o problema a ser avaliado.  
2. Escolher um bom facilitador e de preferência dois relatores para anotar a discussão.  
3. Constituir o grupo focal: o grupo deve ter uma composição homogênea, preservando certas 

características heterogêneas_ um balanço entre uniformidade e diversidade _ do grupo, o que 
permite que os participantes sintam-se confortáveis e livres para participar da discussão (aspectos 
como mesmo sexo, faixa etária aproximada, experiência profissional ou 
envolvimento/participação na atividade avaliada podem servir como variáveis). A escolha das 
variáveis vai depender do que se avalia e do para quê da avaliação.  

4. Forma de seleção dos participantes: devem-se respeitar sempre os critérios estabelecidos 
previamente, de acordo com o objeto da avaliação. Recomenda-se que não se coloquem no mesmo 
grupo pessoas que se conhecem ou que conheçam o facilitador, (preferencialmente). Uma pré-
seleção pode ser feita para identificar os que melhor se enquadram nos critérios definidos. 

5. Quanto ao tamanho do grupo, este deve ter geralmente entre 6 a 10 membros; recomenda-se que 
se convidem mais 20% para cobrir possíveis ausências. Sugere-se calcular o número de canais de 
comunicação possíveis no grupo, utilizando-se da fórmula N x (N-1): 2, onde N é igual ao número 
de participantes. Deste modo pode-se ter uma idéia inicial de quantos componentes são 
necessários num grupo, a depender das características deles e do tema de discussão. Um exemplo: 
se o grupo contar com 6 componentes: 6 x (6-1) : 2 = 15 canais possíveis de comunicação.  

6. A quantidade de grupos deve considerar a homogeneidade da população em relação ao objeto da 
avaliação, variando de um mínimo de 3 a 4 grupos até 10 a 12 grupos no máximo. O importante é 
selecionar pessoas com diferentes opiniões em relação ao tema a ser discutido e o objetivo é obter 
não uma representação quantitativa de diferentes opiniões e setores, mas sim o relato de cada 
segmento sobre o objeto da avaliação.  

7. Os participantes devem ser vagamente informados sobre o tema da discussão, para que não 
compareçam com idéias preestabelecidas. Quando necessário são produzidos meios que facilitem 
a presença dos participantes (a exemplo de cartas para que sejam liberados no horário de trabalho, 
etc.) e deve-se sempre confirmar a presença por telefone um dia antes da reunião.  
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A montagem do grupo atendeu os critérios apontados anteriormente. Nesse 

sentido, o critério para sua composição foi o de facilitar a participação de crianças 

e adolescentes que fossem moradores da mesma região. Também foi privilegiada a 

montagem dos grupos sem os pais, uma vez que a pesquisa quantitativa foi 

realizada levando-se em conta o universo das crianças. 

Para a organização do roteiro de questões a serem abordadas no grupo focal 

foram levadas em consideração as principais questões que emanam do resultado 

preliminar da tabulação da pesquisa quantitativa. Além delas, foram levadas em 

consideração as observações da banca de qualificação. Com base nesses critérios, 

a seguir são apresentados os principais pontos dos roteiros levantados para serem 

explorados nos grupos focais. É importante lembrar que tais roteiros tiveram 

sempre um caráter indicativo para favorecer a abordagem dos principais assuntos 

relacionados com a temática analisada. 

 

Temática articuladora 

                                                                                                                                                 
8. Desenvolvimento dos encontros: o local para as reuniões deve favorecer a interação entre os 

participantes: uma sala com cadeiras confortáveis ou em volta de uma mesa é suficiente. Também 
recomenda-se que os encontros durem entre 1 e ½ a 2 horas e no máximo 3 horas. Pode-se utilizar 
equipamento para registrar as discussões, preferencialmente dois gravadores. É útil identificar 
cada participante com um cartão. O facilitador deve iniciar o encontro com uma breve explanação 
agradecendo as presenças e propondo uma breve auto-apresentação. Deve explicar os objetivos do 
encontro, como foram selecionados os participantes e por que não foram dadas muitas 
informações sobre a reunião até aquele momento; sobre o uso de gravadores e o sigilo das 
informações obtidas. Deve deixar claro que todas as opiniões interessam e, portanto não existem 
boas ou más opiniões. Assim, cada membro deve falar na sua vez, permitindo uma boa gravação 
das falas. Deve-se informar aos participantes sobre a duração do encontro e como este será 
desenvolvido. Deve-se fazer uma rodada inicial de falas, possibilitando a todos um comentário 
geral sobre o tema.  

9. Papel do facilitador: depende do ponto de vista que se adota, do que está sendo avaliado e da 
natureza das informações que se deseja obter. Tudo isso determina se a discussão será mais ou 
menos estruturada. O facilitador pode não intervir, devendo apenas proporcionar uma atmosfera 
favorável à discussão, controlar o tempo e estimular que todos falem. Em outros estudos o 
facilitador pode fazer várias perguntas abertas sobre o tema, para guiar a discussão. Ele deve 
sempre ter uma lista de questões que podem, ou não, serem usadas. Deve evitar a monopolização 
da discussão por um dos participantes e encorajar os mais reticentes. Deve estar atento às 
expressões gestuais dos participantes e saber interpretá-las. Há uma concordância em que o 
facilitador deve ter uma boa experiência na condução de grupos e ser sensível, capaz de ouvir, ter 
clareza de expressão, ser flexível, vivo e simpático, além de ter senso de humor (o papel de 
facilitador é mais uma questão de arte do que de técnica).  
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Trabalho 

Amigos 

Gostos 

Relevância do ganho 

Escola 

Como já foi assinalado antes, foi tentada a incorporação no roteiro da 

análise das questões subjetivas envolvidas na abordagem do assunto analisado. 

Para isso, foram de extrema utilidade as observações de Sawaia20 que auxilia a 

formular um quadro de referência para a pesquisa qualitativa, pois ajuda a resgatar 

a dimensão da subjetividade. Em particular, a dimensão da afetividade foi melhor 

trabalhada com o aporte da referida autora. 

Sawaia integra o valor dessa dimensão da afetividade e da subjetividade 

para analisar os processos de inclusão “perversa”. “Segundo o filósofo Baruch 

Spinosa, do século XVII, as paixões tristes diminuem nossa capacidade de ação, o 

que se revela na forma de submissão aos outros ou revolta; já as alegres aumentam 

nossa potência de agir, fortalecendo a vontade de estar com outros de compartilhar 

e de se afirmar como pessoa. Daí, a sua afirmação de que as emoções constituem a 

base da ética, da sabedoria e da potência de ação contra a servidão, a tirania, a 

ignorância e a superstição, combate que é condição da ação coletiva 

democrática”21. 

A autora resgata a possibilidade de emergirem sujeitos capazes de 

responder ao problema da exclusão e da discriminação. A referência que a autora 

faz a Spinoza sublinha o papel da “ética (enquanto) a capacidade do corpo e do 

pensamento em selecionar, nos encontros, o que permite ultrapassar as condições 

                                                 
20 Sawaia, Bader Burihan. “Fome de Felicidade e Liberdade” in Muitos Lugares para Aprender/ Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária-CENPEC/São Paulo/Fundação Itaú 
Social/UNICEF, 2003.  
21 Sawaia, op.cit. p. 59.  
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de existência na direção à liberdade e felicidade, como um aprendizado 

contínuo”22. 

Mas não se trata de cair na banalização das emoções nem da transformação 

da subjetividade em fator concorrente, ou contraposto à individualidade, nem ao 

social nem ao coletivo. “Ao enfatizar a afetividade como princípio pedagógico e a 

ética fundada num modo de vida sinalizado pela alegria, é preciso cuidado para 

evitar os riscos de se enredar na política da felicidade e do bom-humor “full time” 

e da auto-estima. O poder público, as empresas e a mídia – em suma, o poder 

dominante – descobriu a força das emoções, aprendeu a administrá-las e faz isso 

com habilidade incrível. As pessoas podem ser automatizadas e adestradas para 

reproduzir a inclusão perversa mediante, por exemplo, a ditadura da felicidade: 

“seja feliz todo o tempo”, “tenha bom humor”. Isto é bem diferente de 

potencializar o afeto para o crescimento individual e coletivo mediante ações 

transformadoras”23. 

Trata-se de explorar as possibilidades do debate intersubjetivo que o Grupo 

Focal propicia para alargar e aprofundar o entendimento sobre a realidade. Uma 

realidade que está longe de se limitar às fronteiras da racionalidade estatística 

apenas. A pesquisa com um segmento social que vivencia condições de exclusão 

perversa, como o analisado, parece demandar o desenvolvimento de um 

instrumental qualitativo mais aberto. 

 
Infância, trabalho e trabalho infantil 

 
O desafio de elaboração de um estudo sobre o trabalho infantil esbarra de 

saída em algumas dificuldades preliminares que podem ser sintetizadas, 

essencialmente, na idéia de que a criança é objeto de um processo de 

                                                 
22 Idem, ibidem, p. 58. 
23 Idem, ibidem, p. 59/60. 
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“ocultamento”24  pela sociedade. Embora a problemática e o combate às formas do 

trabalho infantil tenha ganho terreno nos últimos anos. A questão do tratamento 

dado a esse segmento social tem ocupado menos espaço. É significativa a 

construção histórica e social da criança. Em realidade, sua presença pontua os 

momentos da historia humana como uma presença invisível de raro 

reconhecimento. Coube a Philippe Ariès apontar no seu clássico trabalho25 alguns 

dos traços distintivos da trajetória da criança ao longo da história. É significativo 

como esse processo de incorporação desse segmento etário correu junto com a 

afirmação de instituições de assistência social e de desenvolvimento do sistema 

público de ensino. 

O que é significativo nesse processo é a constatação de que as crianças e os 

adolescentes, a despeito dos avanços da legislação internacional e nacional, 

permaneceu um setor social discriminado e objeto de tutela do Estado. Em nome 

do combate à marginalidade e à delinqüência originada na sua origem social que a 

tornava semelhante aos adultos pobres e ignorantes; e, depois, em nome do 

desenvolvimento e da “cidadania”. Esse movimento de reconhecimento social da 

criança e do adolescente, a despeito dos avanços da legislação e da conceituação 

dos direitos na sociedade burguesa, não conseguiu superar a barreira da proteção 

social. 

Ponto positivo, sem dúvida, mas ambíguo, do ponto de vista de uma 

concepção emancipatória de cidadania26, capaz de ensejar com força as 

possibilidades de uma cidadania com igualdade plena de direitos. 

“Para começar, a história sobre a criança feita no Brasil, assim 

como no resto do mundo, vem mostrando que existe uma enorme distância 

entre o mundo infantil descrito pelas organizações internacionais, pelas 

não governamentais e pelas autoridades daquele no qual a criança 
                                                 
24 Vivarta, Veet (coord). Crianças invisíveis. O enfoque da imprensa sobre trabalho infantil doméstico e 
outras formas de exploração, São Paulo, Editora Cortez, 2005. 
25 Ariès, P. Historia Social da Criança e da Família, Rio de Janeiro, 2ª ed. LTC, 1981. 
26 A esse respeito é importante a conceituação proposta por Boaventura de Souza Santos em seus vários 
trabalhos sobre a questão. 
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encontra-se cotidianamente imersa. O mundo que a “criança deveria ser” 

ou “ter” é diferente daquele onde ela vive ou, no mais das vezes, sobrevive. 

O primeiro é feito de expressões como “a criança precisa”, “ela deve”, 

“seria oportuno que”, “vamos nos engajar em que”, até o irônico “vamos 

torcer para”. No segundo, as crianças são enfaticamente orientadas para o 

trabalho, para o ensino, para o adestramento físico e moral, sobrando-lhes 

pouco tempo para a imagem que, normalmente, a ela está associada: do 

riso e da brincadeira. No primeiro, habita a imagem ideal da criança feliz 

carregando todos os artefatos possíveis de identificá-la numa sociedade de 

consumo: brinquedos eletrônicos e passagem para Disneylândia. No 

segundo, o real, vemos acumularem-se informações sobre a barbárie 

constantemente perpetrada contra a criança, barbárie esta materializada 

nos números sobre o trabalho infantil, sobre a exploração sexual de 

crianças de ambos os sexos, no uso imundo que o tráfico de drogas faz dos 

menores carentes, entre outros”27. 

Essa concepção restrita da cidadania das crianças está na base do debate 

sobre o trabalho infantil. Deixa povoado de ambigüidades o terreno do debate 

sobre a questão. Sem negar a dimensão progressista e avançada do combate ao 

trabalho infantil, permanecem questões mal resolvidas sobre o papel do Estado, 

das políticas sociais promovidas pelo Estado e, sobretudo, da função social das 

instituições na promoção de condições de felicidade e de igualdade na sociedade. 

Para a problematização dessa questão é importante resgatar a trajetória 

francamente autoritária e cerceadora do papel da criança e do adolescente 

enquanto sujeitos de direito e de cidadania numa sociedade que, poder-se-ia dizer 

que no Brasil é ainda pior e mais restrita. 

“A difusão da idéia de que a falta de família estruturada gestou os 

criminosos comuns e os ativistas políticos, também considerados 

                                                 
27 Priore, Mary del. “Apresentação ”  in Priore, Mary del (org.). História das crianças no Brasil, São 
Paulo, Contexto, 4ªed., 2004. pp. 8 e 9. 
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criminosos, fez com que o Estado passasse a chamar para si as tarefas de 

educação, saúde e punição para crianças e adolescentes. Por isso, é que 

desde o tempo dos imigrantes europeus – que formaram os primeiros 

contestadores políticos – até o dos migrantes nordestinos – que criaram os 

mais recentes líderes dos trabalhadores -, o Estado nunca deixou de 

intervir com o objetivo de conter a alegada delinqüência latente nas 

pessoas pobres. Desta forma, a integração dos indivíduos na sociedade, 

desde a infância, passou a ser tarefa do Estado por meio de políticas 

sociais especiais destinadas às crianças e adolescentes provenientes de 

famílias desestruturadas, com o intuito de reduzir a delinqüência e a 

criminalidade”28. 

Nesse sentido a construção de um marco regulatório que, simultaneamente, 

disciplinasse a vida da criança e do adolescente pobre, e de outro lado, que 

representasse um freio à voracidade de um capitalismo em expansão, significou a 

progressiva adoção de dispositivos legais sobre as crianças, suas famílias e o 

trabalho infantil. O referido autor apresenta uma detalhada síntese desses 

momentos principais29. É interessante resgatar que “o Estado também passou a 

zelar pela defesa da família monogâmica e estruturada”30.  

Infância e metamorfoses de conceitos e sujeitos31 

É oportuno, nesta altura da reflexão, levantar os pontos que permitem a 

construção do conceito de infância e sua articulação com o de juventude. Interessa 

discutir esses conceitos para formular de forma mais adequada a articulação deles 

com as do trabalho, família e escola. 

                                                 
28 Passetti, Edson. “Crianças carentes e políticas públicas” in Priore, Mary del (org.). História das 
crianças no Brasil, São Paulo, Contexto, 4ªed., 2004. p. 348. 
29 Idem, ibidem, pp. 347 a 375. 
30 Idem, ibidem, p. 349. 
31 Freitas, Rosângela Ramos. O tema trabalho infanto-juvenil na mídia. Uma interpretação ideológica, 
São Paulo, Tese de Doutoramento, PUC/SP, 2004. Para o desenvolvimento dessas novas contribuições do 
debate acadêmico sobre a criança e os fatores que interferem nos processos de trabalho infantil e de 
exclusão, foram importantes para o presente trabalho as conclusões do referido estudo. Especialmente, as 
páginas 27 a 44 da referida tese de doutoramento. 
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Para começar, “os novos estudos sobre infância rompem com dois dos 

focos centrais dominantes em períodos anteriores: 1) o modelo de socialização 

funcionalista-estruturalista (durkheiminiano ou parsoniano), cujo foco são as 

instituições socializadoras sendo que a criança é tratada como objetivo do 

processo de socialização; 2) o modelo de interpretação do desenvolvimento, por 

exemplo, o de Piaget, que “é impelido para uma estrutura de racionalidade adulta 

permanentemente definida” (apud Jenks, 2002, p. 212). 

Em contrapartida a essas perspectivas, as novas proposições dos estudos 

sobre a infância preconizam tratar as crianças como atores sociais (apud Sirota, 

2001, grifo nosso) e “considerar a historicidade da infância ou, dito de outra 

forma, que as sociedades conceituam de modo particular o que seja infância e que 

a concepção de infância vigente em uma dada sociedade constitui uma das forças 

na construção da infância (Apud Rosemberg, 2003)”. 

Peralva propõe uma caracterização do entrelaçamento das fases da vida que 

chama a atenção para o fato de que “nós sabemos hoje que as idades da vida, 

embora ancoradas no desenvolvimento bio-psíquico dos indivíduos, não são 

fenômeno puramente natural, mas social e histórico, datado, portanto, e 

inseparável do lento processo de constituição da modernidade, do ponto de vista 

do que ela implicou em termos de ação voluntária sobre os costumes e os 

comportamentos, ou seja, naquilo que ela teve de intrinsecamente educativo”32.  

Ela lembra os trabalhos Ariès e de autores como Foucalt e Elias33 na 

constituição social e histórica da infância e da juventude. “O trabalho de Philippe 

Ariès (1960) constitui provavelmente o marco mais importante no sentido dessa 

tomada de consciência. Ao afirmar o caráter tardio da emergência do sentimento 

de infância e sua natureza eminentemente moderna, ele distingue também o tipo 

                                                 
32 PERALVA, Angelina. “O jovem como modelo cultural” in Revista da ANPED, número especial, 1997, 
pg. 15. 
33 Norbert Elias, por exemplo, considerava ser o indivíduo socializado aquele que interiorizou o controle, a 
disciplina e a obrigação de ser livre e, portanto, “a obrigação de ser o próprio censor”, 
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particular de vínculo que liga adultos e crianças nas eras moderna e pré-

moderna. “A transmissão de valores e saberes, e de forma mais geral a 

socialização da criança não eram (...) asseguradas pela família, nem controladas 

por ela. A criança se afastava rapidamente de seus pais, e pode-se dizer que, 

durante séculos, a educação foi assegurada pelo aprendizado graças à 

coexistência da criança ou do jovem e dos adultos. Ele aprendia as coisas que era 

necessário saber, ajudando os adultos a fazê-las”34.  No mesmo sentido, “também 

para Foucault educação e ordem são faces complementares do dispositivo 

intrínseco à racionalidade moderna. As técnicas disciplinares, que a escola 

condensa (1975), situam-se no âmago dos processos sociais constitutivos de um 

aparelho de poder renovado. Também a consciência da infância e da puberdade 

são inseparáveis da consciência. (...) que pretende produzir efeitos de 

ordenamento sobre os costumes e os comportamentos35. 

Mas a construção histórico-social dessa separação entre o mundo adulto e o 

das crianças se concretiza com a consolidação da escola enquanto instituição 

voltada à reprodução social. “Ela emerge, diz Ariès, com a escolarização, que 

supõe a separação entre seres adultos e seres em formação, do mesmo modo como 

o aprendizado supunha, ao contrário, a mistura e a indiferenciação dos grupos 

etários. (...) Supõem, primeiro, transformações essenciais no âmbito da família e 

em primeiro lugar da família burguesa, (em que...) o espaço familiar e o mundo 

exterior, e uma redefinição do lugar da criança no interior da família. A criança 

se torna objeto de atenção particular e alvo de um projeto educativo 

individualizado, que de certo modo qualifica o lugar que ela virá posteriormente a 

ocupar na sociedade adulta”36. 

E a articulação da infância e as realidades emergente do mundo do trabalho 

na sociedade capitalista vão fazendo com que “a cristalização social das idades 

                                                 
34 Idem, ibidem, p. 15. 
35 Idem, ibidem, p. 16. 
36 Idem, Ibidem, p. 16. 
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supõe uma progressiva exclusão da criança do mundo do trabalho”37. E  

acrescenta que, “é a Terceira República (na França) que, ao fim do século XIX, 

consolida o processo de escolarização das crianças das classes populares, 

tornando-as objeto de uma ação socializadora sistemática por parte do Estado. A 

escolarização avança contra o trabalho, contribuindo com sua lógica própria 

para a modulação social das idades da vida”. E Peralva acrescenta que “nesse 

sentido, a definição da infância e da juventude enquanto fases particulares da 

vida torna-se não apenas uma construção cultural, mas uma categoria 

administrativa – vale dizer jurídica e institucional, ainda que abrigando fortes 

diferenças sociais no seu interior”. 

É justamente esse processo de definição social e histórica da noção de 

infância e juventude que parece ser importante à hora de examinar as articulações 

que elas apresentam com as dinâmicas especificamente institucionais da escola, da 

família e do mundo do trabalho. 

Para o esforço de conceituação da questão são importantes, também as 

formulações de Marilia Spósito38 quem chama a atenção para os processos de 

desregulação, descronologização e desinstitucionalização que marcam as relações 

entre as idades da vida hoje, afetando com intensidade infância, adolescência e 

juventude, através dos mecanismos sócio-institucionais reguladores39. 

Ela chama a atenção para a mudança importante que ocorre na posição da 

infância e do jovens. Lembra a elaboração pela escola sociológica funcionalista do 
                                                 
37 Idem, Ibidem, p. 17. 
38 SPÓSITO, M. “Algumas reflexões e muitas indagações sobre as relações entre juventude e escola no 
Brasil” in ABRAMO, Helena Wendel e BRANCO, Pedro Paulo Martoni (orgs.). Retratos da Juventude 
brasileira. Análíses de uma pesquisa nacional. São Paulo, Fundação Perseu Abramo e Instituto da 
Cidadania, 2005. 
39 “se as mutações dos últimos 30 anos atingiram, principalmente, a esfera do trabalho e uma de suas 
formas principais na sociedade capitalista – o trabalho assalariado -, é inegável que os caminhos e 
contornos para a entrada na vida adulta se diversificaram, tornaram-se mais complexos e menos lineares. 
Assim, o modo como os jovens vivem essa etapa de vida também se altera, uma vez que a escolaridade já 
não se afigura mais como elemento garantidor da entrada no mundo do trabalho, especialmente se 
considerarmos o ingresso no mercado formal de ocupações e as posições dos estratos menos privilegiados 
da sociedade, exatamente aqueles que têm acessso tardio aos degraus mais elevados do sistema de ensino”, 
Idem, ibidem, pg. 89. 
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conceito de socialização e da escola como uma das instituições centrais para a 

ocorrência dessa dimensão fundamental da integração social.  

“A moderna condição juvenil na sociedade ocidental sempre foi 

caracterizada pela manutenção de relações importantes, embora diversas, entre 

duas agências primordiais da reprodução social: a família e a escola. As teses 

mais clássicas, viam nesse momento, como afirmava Parsons, a passagem do 

mundo privado das relações familiares para outras formas de contato e de 

ocupação dos espaços públicos sem a necessária presença do adulto. Nesse 

período, a escola torna-se, então, elemento importante para assegurar a 

reprodução cultural e social dos diversos grupos e classes. Assim, as 

representações dominantes sobre infância e, posteriormente, sobre adolescência e 

juventude integraram a escola como um de seus espaços formativos, de tal modo 

que (um autor como Singly) em suas análises sobre a família contemporânea, 

examina a dinâmica do grupo familiar a partir do conceito de modo de 

reprodução com dominante escolar na esteira dos trabalhos de Pierre Bourdieu. 

A instituição escolar, ao se expandir, surge também como um espaço de 

intensificação e abertura das interações com o outro e, portanto, caminho 

privilegiado para a ampliação da experiência de vida dos jovens que culminaria 

com sua inserção no mundo do trabalho. É nessa fronteira entre público e privado 

que Parsons situa a cultura dos estudantes das escolas secundárias nos Estados 

Unidos, nos anos 1950, trazendo a discussão da importância da disseminação da 

escolaridade como fator de constituição da experiência dos teenagers e suas 

práticas de lazer, consumo, vestimentas e estilos musicais, entre outros. Mas se as 

mutações dos últimos 30 anos atingiram, principalmente, a esfera do trabalho e 

uma de suas formas principais na sociedade capitalista – o trabalho assalariado -

, é inegável que os caminhos e contornos para a entrada na vida adulta se 

diversificaram, tornaram-se mais complexos e menos lineares. Assim, o modo 

como os jovens vivem essa etapa de vida também se altera, uma vez que a 
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escolaridade já não se afigura mais como elemento garantidor da entrada no 

mundo do trabalho, especialmente se considerarmos o ingresso no mercado 

formal de ocupações e as posições dos estratos menos privilegiados da sociedade, 

exatamente aqueles que têm acessso tardio aos degraus mais elevados do sistema 

de ensino”40. 

É esse desmonte dos mecanismos de integração social e de articulação dos 

vários atores dos ciclos da vida na sociedade atual o que está ocorrendo hoje. Os 

elementos que organizam a condição de vida de crianças e adolescentes, por 

exemplo, estão se alterando. Há uma situação nova que abre o caminho para o 

aprofundamento do debate sobre uma “sociologia da infância”. 

Em 1990, dois autores ingleses, Alan Prout e Allison James publicaram um 

artigo que passou a ser, a partir de então, referência obrigatória em estudos sobre 

infância “A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise 

and problems” (2003, sendo a primeira edição de 1990). Compondo o primeiro 

capítulo do livro organizado pelos referidos autores, os assim chamados “novos 

paradigmas” para o estudo da infância propostos eram os seguintes: 

1. [A] infância é entendida como uma construção social. Como tal ela 

provê um quadro interpretativo para contextualizar os primeiros anos a 

vida humana. Infância, diferente da maturidade biológica, não é nem 

um atributo material, nem universal dos grupos humanos, mas aparece 

como um componente estrutural e cultural específico de muitas 

sociedades. 

2. [A] infância é uma variável da análise social. Ela não deve ser 

inteiramente isolada de outras variáveis tais como classe, gênero ou 

etnicidade. Análise comparativa e intercultural revela uma variedade 

de infâncias ao invés de um fenômeno técnico e universal. 

                                                 
40 Idem, ibidem, p. 91. 
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3. As culturas e relações sociais das crianças merecem ser estudadas em 

si mesmas, independentemente das perspectivas e preocupações dos 

adultos. 

4. Crianças são e devem ser vistas como ativas na construção e 

determinação de suas próprias vidas sociais, nas vidas de seu entorno e 

da sociedade em que vivem. Crianças não são sujeitos passivos das 

estruturas e processos sociais. 

5. [A] etnografia é uma metodologia particularmente útil para estudar a 

infância. Ela permite que a criança disponha de uma voz indireta e 

tenha maior participação na produção de dados sociológicos que o que 

é possível pelas pesquisas experimentais e os surveys. 

6. [A] infância é um fenômeno no qual a dupla hermenêutica das ciências 

sociais está particularmente presente (ver Giddens, 1976). Isto é, 

proclamar um novo paradigma da sociologia da infância é também 

engajar-se e responder pelo processo de reconstrução da infância na 

sociedade. (Prout e James, 2003, p. 8). 

Assinala Freitas que “tal perspectiva na compreensão da infância rompeu 

com três atributos básicos, até então hegemônicos: racionalidade, naturalidade e 

universalidade. Tais atributos não influenciaram apenas a Psicologia, mas também 

a Sociologia e o contexto sócio-político de práticas destinadas à infância e 

envolvendo crianças”41. 

 “Como propõe Rosemberg42, nossas pesquisas, preocupadas com 

produção, reprodução e resistência à desigualdade social, têm se orientado 

por três eixos convergentes: 1) a atenção simultânea às esferas econômica, 

política e cultural sem redução de uma à outra; 2) a compreensão de que a 

dinâmica social resulta de um jogo complexo de contradições de classe, 

                                                 
41 Idem, ibidem, p. 38. 
42 Idem, ibidem, p. 42, apud Rosemberg. 
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gênero, raça e idade nas diferentes esferas; e 3) a concepção de um sujeito 

histórico ativo acomodando-se e resistindo às barreiras que a sociedade 

interpõe à realização de suas necessidades, de seus projetos e desejos, o 

que envolve o enfrentamento de contradições nas três esferas (econômica, 

política e cultural) e nas diferentes dinâmicas de classe, gênero, raça e 

idade”43. 

É nesse contexto que surgem os debates sobre a problemática da 

participação dos próprios envolvidos. Em particular no que se refere à questão do 

trabalho infantil. Como integrar esse segmento etário na perspectiva, não de objeto 

da intervenção do mundo adulto com suas instituições estatais e organizações 

sociais, mas tentando resgatar seu protagonismo e sua subjetividade. 

“A participação de crianças e adolescentes no planejamento das 

ações é uma questão muito nova no Brasil. Em vários países, as 

organizações não governamentais estão atentas para esta nova 

possibilidade, mas ainda é raro encontrarmos projetos com a participação 

das crianças em todas as etapas. Cada vez mais torna-se inaceitável para 

aqueles que fazem uma reflexão crítica sobre o tema, a realização de 

eventos de divulgação e discussão do trabalho infantil, sem a participação 

efetiva dos pequenos trabalhadores”44. 

Pareceu importante resgatar a idéia de que a incorporação dos próprios 

afetados pelo fenômeno deveria fazer parte do entendimento do problema e da 

procura de respostas aos problemas. Para abordar de uma forma mais correta a 

problemática analisada pareceu importante adotar uma perspectiva de 

“cumplicidade intergeracional”45 capaz de estimular nos adultos “o sentimento de 

ausência” da criança e do adolescente. 

                                                 
43 Idem, ibidem, p. 42. 
44 Rizzini, Irma. “Pequenos trabalhadores do Brasil” in Priore, Mary del (org.). História das crianças no 
Brasil, São Paulo, Contexto, 4ªed., 2004. p. 398. 
45 Os trabalhos do educador César Muñoz foram muito valiosos. Especialmente, os trabalhos que constam 
da bibliografia. 
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Porém, uma mudança de perspectiva no estudo e na própria conceituação 

da problemática não poderia senão suscitar novas questões e novos desafios. 

“A inclusão de crianças e adolescentes nas discussões trouxe 

polêmica para a posição monolítica de que é preciso, a qualquer custo, 

eliminar o trabalho infantil. Não caberia aqui afirmar que eles estejam 

simplesmente defendendo seus empregos, mas que precisam de garantias 

para largar aquilo que duramente conseguiram para ajudar os seus a 

viver. Quem conhece a fome sabe que sonhos não enchem barriga... Os 

programas são elaborados nos gabinetes, longe dos olhos de quem 

pretende beneficiar. 

‘Isso para gente é como pé de cobra, ninguém nunca viu e nem vai 

ver’, diz um avô que já tem netos trabalhando no canavial, demonstrando 

sua desconfiança com o programa bolsa-escola, pelo fato de sua região 

não ter sido contemplada”46. 

Essa discussão sobre o problema da exclusão e do trabalho envolvendo a 

criança e o adolescente, ganha relevo em uma cidade da envergadura de São 

Paulo, devido ao caráter, simultaneamente, “hiper-desenvolvido” e “similar” das 

condições históricas, sociais e econômicas do Brasil. Essa “vanguarda do atraso e 

o atraso da vanguarda” muito bem sintetizadas por Francisco de Oliveira, está na 

base do caráter peculiar e profundamente perverso da construção social da criança 

e do adolescente e o trabalho infantil. Por causa disso, é oportuno atentar para as 

características da cidade de São Paulo, de modo a capturar os traços marcantes 

dela e seus efeitos sobre nosso objeto de estudo. 

Embora, mais voltada para o debate da juventude, é importante resgatar os 

elementos apontados por Spósito, quando ela formula os elementos que 

caracterizariam as realidades emergentes na sociedade de hoje no que se refere ao 

                                                 
46 Idem, ibidem, p. 399.  É sempre pertinente lembrar que, como será melhor exposto e discutido adiante, a 
aplicação de programas sociais vinculados à permanência da criança na escola tem se mostrado um 
mecanismo importante para o combate à situações de miséria e de pobreza, extremas. 
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papel da infância e da juventude. Em particular, o debate sobre descronologização, 

desregulação e desinstitucionalização. Tais observações pareceram fecundas à 

hora de refletir sobre as tensões e contradições disseminadas nas realidades do 

trabalho infantil e da instituição escolar envolvendo crianças e adolescentes. 

A autora assinala que “embora os sentidos da expressão 

desinstitucionalização estejam recobertos de múltiplos significados tanto na 

discussão sociológica mais ampla como no debate sobre os jovens, de modo geral, 

este termo tem significado, na acepção do autor Miguel Abad, uma crise das 

instituições “tradicionalmente consagradas à transmissão de uma cultura adulta 

hegemônica, cujo prestígio tem se debilitado pelo não-cumprimento de suas 

promessas e pela perda de sua eficácia simbólica como ordenadoras da 

sociedade”47. Assim, prossegue a autora, “o espaço deixado por essas formas 

tradicionais – escola e família – passa “a ser ocupado por um maior 

desdobramento da subjetividade juvenil” e é “nessa desinstitucionalização da 

condição juvenil que têm surgido as possibilidades de viver a etapa da juventude 

de uma forma distinta da que foi experimentada por gerações anteriores”48. 

Spósito partilha a afirmação de que uma nova concepção juvenil, e por 

extensão de infância, poder-se-ia dizer, vêm emergindo no mundo. Mas aponta, 

também, os elementos que problematizam esse processo. Principalmente, examina 

as conseqüências da perda da capacidade integradora e socializadora da escola e 

da família. Esses fatores, parecem ser muito importantes à hora de analisar nosso 

objeto de estudo que é o trabalho de crianças e adolescentes que estudam e que 

habitam a cidade. 

Nesse sentido, a referida autora assinala os elementos da dinâmica 

institucional que indicam as amarras que atam os jovens e que estariam em 

processo de mudança na sociedade atual, “quer por sua adesão a valores 

                                                 
47 SPÓSITO, M. op. cit. p. 25. 
48 Idem, ibidem, p. 26. 
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tradicionalistas, quer por imersão no individualismo contemporâneo que pouco 

espaço daria para novas formas coletivas, associativas ou solidárias de se estar 

no mundo. (...) Afirmar a desinstitucionalização da condição juvenil como fator 

positivo na medida em que faria emergir uma nova sociabilidade mais próxima do 

desejo, da experimentação e da liberdade pode desconsiderar a aspiração por 

escolaridade, os sentidos atribuídos à instituição escolar e a importância das 

redes familiares para muitos jovens, sobretudo aqueles que, em decorrência das 

estruturas desiguais, situam-se na base do sistema social. De outro, poderia 

eliminar da análise a permanência de certos mecanismos de poder do “percurso 

institucional” e a emergência, também, de novas formas de dominação que 

surgem com desenhos diversos na experiência juvenil contemporânea. Reiterar, 

de modo contrastante, na análise sobre jovens, apenas o individualismo e a 

adesão a valores conservadores como típicos da vida atual dos segmentos juvenis 

não significaria constatar que seu comportamento é mera cópia dos padrões 

hegemônicos da sociedade, de sua cultura narcísica com o predomínio dos 

aspectos privados e não públicos da vida em comum? Nesse caso reafirmam-se a 

desconfiança ou o ceticismo generalizados quanto à capacidade de ação coletiva 

e de resistência aos aparatos da dominação no mundo atual, recobrindo um 

espectro muito mais amplo do que a juventude”49. 

“Ocorrem (, também,) profundas transformações nas dinâmicas e nos 

arranjos familiares e pode ser observada muito mais a crise prolongada e 

incompleta de determinado modelo – hierárquico, patriarcal com forte dominação 

do mundo adulto – do que o enfraquecimento da dinâmica e dos arranjos 

familiares, tratados estes sempre no plural, porque nem sequer podemos nos 

referir à família no singular. Por outro lado, os novos modelos veriam a “família 

organizada não a partir de normas ‘dadas’, mas sim, como fruto de contínuas 

negociações e acordos entre seus membros e, nesse sentido, sua duração no tempo 

                                                 
49 Idem, ibidem, p. 92. 
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dependeria da duração dos acordos. Mas a ênfase na capacidade de negociação 

dos sujeitos individuais, na família, oblitera diferenças de poder e desigualdades 

entre homens e mulheres, adultos e crianças, velhos e jovens, diferenças que são 

socialmente construídas e normatizadas”50.  

  

                                                 
50 Idem, ibidem, p. 94. 



Capítulo 1. Criança e adolescente: inclusão perversa 
na cidade 

 

A formação da sociedade capitalista é constitutiva de processos sociais que afetam 

profundamente as condições de vida da população. A formação da sociedade capitalista 

envolve processos migratórios, de reorganização da esfera produtiva, de mudança das 

instituições sociais e estatais que dão suporte à reprodução da vida social, de 

transformação dos assentamentos humanos com a urbanização e a constituição das 

cidades, de ruptura com os modos de vida herdados que são próprios da vida rural e de 

modos de produção anteriores ao próprio capitalismo. 

A história do capitalismo é marcada por uma profunda redefinição das relações 

sociais, quer dizer, as relações políticas, econômicas, sociais e culturais que 

caracterizavam, em momentos anteriores, a relação campo-cidade. O capitalismo opera 

uma sorte de “transmutação” dos elementos presentes na vida rural e redefine todas as 

relações nos marcos de uma “nova” vida industrial e urbana. 

Industrialização e urbanização são processos que operam a própria gênese do 

capitalismo enquanto modo de produção dominante na sociedade moderna, moldando 

relações herdadas e definindo novos papéis, atitudes, comportamentos e mecanismos de 

inserção dos seres humanos. 

A formação da sociedade capitalista definiu etapas e modos de efetivação das 

relações de produção típicas do capitalismo. Em grande medida, toda a discussão que 

Marx nos apresenta em seus textos fundamentais e, principalmente, em “O Capital” diz 

respeito aos elementos mais dinâmicos e às tendências mais ativas de um capitalismo em 

fase de constituição. Embora haja autores como Enrique Dussel que discutam a 

dependência dos modos de pensar e de entender as relações aos fatores que incidiram em 

processos históricos mais longínquos como a conquista e a colonização da América nos 

séculos XV e XVI é possível caracterizar os fatores presentes na conformação do 
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capitalismo como características gerais aplicáveis, com adequações e ressalvas, aos 

processos ocorridos, num segundo momento, que grosso modo coincide com o século 

XX, às sociedades do chamado terceiro mundo. 

Essas características mais gerais da formação do capitalismo definiram, num 

primeiro momento, os perfis de uma sociedade que havia promovido mudanças profundas 

nas relações sociais mas que enfrentava com dificuldades a constituição de uma esfera de 

igualdade de direitos políticos e sociais. Richard Sennet, Hannah Arendt e, sobretudo, 

Robert Castel discorrem longamente sobre esse assunto, mostrando de que forma a 

constituição da sociedade capitalista significou, num primeiro momento, a anulação do 

direito e da própria figura e palavra dos segmentos das classes inferiores da sociedade 

naquela altura projetados para o redemoinho das transformações de um capitalismo em 

expansão. Nesse período eram verificáveis de modo generalizado, a ocorrência de 

situações de precarização, de exclusão social e de “destituição”, ou de perda de condições 

de vida e trabalho anteriormente estabelecidas que haviam sido alcançadas durante 

décadas ou séculos. 

É contra essa situação que a sociedade capitalista começa a fundar as bases de uma 

nova contratualidade para mediar as relações sociais. Uma contratualidade fundada no 

reconhecimento dos direitos e na afirmação do espaço público para o exercício de uma 

cidadania que alargava suas fronteiras para integrar os segmentos outrora 

“desclassificados”. Boaventura de Souza Santos, mas também Francisco de Oliveira, Vera 

da Silva Telles, para lembrar os mais conhecidos51, são autores que contribuem para 

conceber o alcance das mudanças na definição dos personagens, ou dos atores, dessa 

esfera política e social em processo de expansão. 

É a sociedade do assalariamento, da inscrição de novos diplomas de 

reconhecimento social por via da institucionalização dos direitos. Um processo que T.H. 

                                                 
51 Longínquo mas muito importante, tem-se o trabalho de Karl Polanyi “A grande transformação” que discute a 
redefinição promovida pelo capitalismo na formação de uma esfera pública de direitos constituída a partir do 
fortalecimento do pólo estatal de regulação social e do “enfraquecimento” do espaço privado. 
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Marshall identifica com três “ondas” de institucionalização: primeiro, os direitos civis; 

depois, os direitos políticos; e, finalmente, os direitos econômicos e sociais. 

Nesse processo, a sociedade capitalista foi constituindo atores ou sujeitos que eram 

novas presenças na esfera cidadã do espaço público. Tratava-se do “alargamento” desse 

espaço, pois era um processo que trazia a marca da prevalência da esfera da cidadania e 

da igualdade política, representando uma superação da simples perpetuação do estado de 

natureza a que o puro conflito dos interesses privados e particularistas poderia levar. 

Trata-se de um processo que foi caracterizado por conflitos, avanços e recuos, 

negação e supressão de falas e de atores. Um processo que se prefigurou de conflitos 

muito mais graves e agudos no nosso terceiro mundo aonde nunca chegou a se constituir 

completamente esse espaço público. Mas foi no primeiro mundo onde primeiro se fizeram 

sentir os efeitos da emergência de uma nova ordem para a sociedade capitalista. 

É sobre isso que Adam Przewoski, Norberto Bobbio e outros autores discutem ao 

caracterizar o novo pacto social que haveriam de sustentar os “gloriosos” anos do 

compromisso keynesiano, do reformismo socialdemocrata (new deal) ou do populismo e 

nacionalismo terceiro mundista. Uma contratualidade renovada que entreabria, mais no 

primeiro mundo do que no terceiro, a possibilidade da materializar as promessas que 

haviam presidido a gênese capitalista na eclosão das revoluções burguesas clássicas, em 

parte do primeiro, ou tardias na maioria dos países do velho mundo. 

Boaventura de Souza Santos enuncia os contornos mais marcantes da nova ordem 

social que se impõe no capitalismo do século XX: a noção de democracia social. Para o 

referido autor, havia uma correlação positiva nas tensões constitutivas da modernidade 

capitalista entre emancipação e regulação. É verdade que autores como o referido Dussel 

falam na virtual interdição das tendências emancipatórias da modernidade devido à 

subordinação de todas as relações ao princípio de regulação: estatal e mercantil. 

Nesse ponto, Dussel e os demais autores que compartilham a mesma avaliação 

julgam o surgimento da modernidade capitalista como um mito sacrifical e violento que 
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transforma em vítima parte da sociedade. Mulheres, populações indígenas, crianças e 

demais setores sociais vulneráveis são os sacrificados no virtual Moloch da formação do 

capitalismo moderno. Esse é o julgamento talvez mais crítico e demolidor sobre o balanço 

do desenvolvimento do capitalismo. Em comparação com o mito da modernidade: 

família, mulheres, crianças e segmentos vulneráveis são considerados vítimas do próprio 

processo de modernização que o capitalismo promove. Esse diagnóstico da evolução do 

capitalismo ganha atualidade no presente momento, em que se avolumam os efeitos mais 

perversos da modernização capitalista, principalmente no que tange à capacidade para 

integrar amplos segmentos da sociedade à normalidade da vida e da sociabilidade. As 

principais vítimas são justamente as famílias de uma classe trabalhadora em processo de 

decomposição por força das mudanças nos sistemas de reprodução social do capitalismo 

contemporâneo. 

Para tentar entender esse novo momento da sociedade capitalista que vivemos 

hoje, é importante resgatar os traços mais característicos da evolução precedente do 

capitalismo. De fato, são vários os autores, como Oliveira e Souza Santos, entre outros, 

que identificam um gradativo processo de universalização de acessos e consagração de 

mínimos sociais como uma das características fortes do “compromisso fordista”, ou do 

“compromisso reformista social-democrata” ou da resolução positiva das tensões 

constitutivas cindidas entre emancipação e regulação, ou, ainda, a prevalência do 

princípio da integração sistêmica no capitalismo organizado – como diria Claus Offe. 

Mas é o desenvolvimento do movimento feminista e de mulheres em sentido 

amplo o que coloca em debate já naquele momento os limites e contradições das relações 

do universo doméstico e da instituição familiar. Isso dá lugar à percepção de opressões 

secularmente ocultas sob o véu de um abstrato e falso universalismo de atributos sociais. 

Em grande medida, a crítica feminista prenuncia o surgimento de uma grande explosão de 

diferenças e, principalmente, de condições anteriormente ocultas. Por causa disso, se 

impõe no debate da sociologia o reconhecimento de uma muito mais acentuada 

pluralidade do social. 
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Multidimensionalidade do fenômeno da exclusão social: a perversidade da inclusão 

A literatura que aborda os fenômenos da exclusão social tem ganho em 

profundidade ao problematizar a dialética exclusão/inclusão que caracteriza a sociedade 

contemporânea. Nesse ponto, os autores da coletânea “As artimanhas da exclusão”52. 

contribuem para um entendimento mais correto dos fenômenos associados à exclusão ao 

adotarem uma perspectiva multidimensional capaz de relacionar as contribuições oriundas 

da sociologia, da economia, da psicologia social e da filosofia. 

 “A ambigüidade inerente ao conceito de exclusão abre a possibilidade de 

suplantar os vícios do monolitismo analítico, que orientam as análises da 

desigualdade social. Grande parte dessas enfocam apenas uma de suas 

características em detrimento das demais como as análises centradas no 

econômico, que abordam como sinônimo de pobreza, e as centradas no social, que 

privilegiam o conceito de discriminação, minimizando o escopo analítico 

fundamental da exclusão, que é o da injustiça social. Analisar a ambigüidade 

constitutiva da exclusão é captar o enigma da coesão social sob a lógica da 

exclusão na versão social, subjetiva, física e mental. Portanto, este enfoque não 

deve ser confundido com a falta de coerência ou com relativismo, no sentido de 

tratar de tudo e aceitar qualquer significado”53. 

Em particular, nos pareceu bastante oportuna a formulação sobre o caráter 

“perverso” que caracterizaria a inclusão social na sociedade contemporânea por enfatizar 

o caráter multidisciplinar dessa formulação que parece ser 

“capaz de romper fronteiras acadêmicas e criar conceitos crioulos 

fundindo interpretações. Mas para não se perder nesta empreitada polissêmica, 

complexa e movediça, elegeu um objetivo bem claro: abordar a exclusão social 

sob a perspectiva ético-psicossociológica para analisá-la como processo 

                                                 
52 Sawaia, Bader (org.) As artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social, Petrópolis 
(RJ), Vozes, 1999. 
53 Sawaia, Bader. “Introdução: Exclusão ou Inclusão Perversa?” in Sawaia, Bader (org.) As artimanhas da exclusão. 
Análise psicossocial e ética da desigualdade social, Petrópolis (RJ), Vozes, 1999, p. 7. 
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complexo, que não é, em si, subjetivo nem objetivo, individual nem coletivo, 

racional nem emocional. É processo sócio-histórico, que se configura pelos 

recalcamentos em todas as esferas da vida social, mas é vivido como necessidade 

do eu, como sentimentos, significados e ações”54. 

Ao questionar os riscos implícitos de dualização da realidade social e de 

dicotomização do objeto de análise que se apresenta como um fenômeno multifacetado, 

mas de um processo único, essa abordagem inovadora da questão opera uma valiosa 

abertura para terrenos de análise que permitem resgatar a referida dialética 

exclusão/inclusão. 

“Esta concepção introduz a ética e a subjetividade na análise sociológica 

da desigualdade, ampliando as interpretações legalistas e minimalistas de 

inclusão como as baseadas em justiça social e restritas à crise do Estado e do 

sistema de empregabilidade. Dessa forma, exclusão passa a ser entendida como 

descompromisso político e sofrimento do outro”55. 

O artigo de Mariângela Belfiore Wanderley recupera a origem do conceito de 

exclusão e sua filiação francesa56. 

“Tomando como fonte inicialmente autores franceses contemporâneos, 

destacaremos alguns conceitos que compõem esse universo. Conceitos que 

emergem de diferentes matrizes psicológicas e sociológicas. a) A desqualificação: 

processo relacionado a fracassos e sucessos da integração, a partir da obra de 

Serge Paugam (...), o qual considera a pobreza como sendo produto de uma 

construção social e resultado de déficit de integração normativa e funcional de 

indivíduos que passa essencialmente pelo emprego; b) a desinserção, trabalhada 

por Gaujelac e Leonetti (1994)(...) Estes autores buscam demonstrar o papel  

essencial da dimensão simbólica dos fenômenos de exclusão, isto é, é um 

fenômeno identitário na articulação de elementos objetivos e elementos subjetivos; 
                                                 
54 Idem Ibidem, p. 8. 
55 Idem, ibidem, p. 8. 
56 Xiberras, Martine, As teorias da exclusão, Lisboa, Instituto Piaget, 1993. 
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c) a desafiliação que analisa as metamorfoses da questão social. Robert Castel 

cunha este conceito, significando uma ruptura de pertencimento, do vínculo 

societal57. Ele é um crítico da concepção da exclusão”58. 

A sistematização oferecida por Wanderley permite entender a diversidade de 

sentidos e significados que podem ser englobados sobre o conceito de exclusão. Véras, na 

mesma coletânea, aborda esse caráter polissêmico do conceito de exclusão em que chama 

atenção para sua genealogia. Em particular, a autora aponta a articulação da questão com 

a história das teorias do desenvolvimento da sociedade brasileira. De outro lado, ela 

aborda essa questão da perspectiva da emergência da cidade global. 

“Vários autores têm relacionado como uma de suas principais 

características uma dualização social (Castells e Mollenkof) ou uma polarização, 

ou seja, aqueles, que apostam que a gobalização e a financeirização da economia 

se fazem sentir sobre a estrutura social das cidades, apontam que o mercado de 

trabalho se fratura, fazendo aumentar a procura daqueles indivíduos altamente 

qualificados, exigidos pelo setor de ponta da economia, e ligados aos serviços 

especializados, à gestão e controle do capital às atividades tecnológicas 

avançadas. Em contrapartida, os não qualificados tenderiam ser “sobrantes”; 

operários industriais outrora qualificados são agora residuais. Classes médias 

tenderiam a diminuir, substituindo a representação gráfica clássica da pirâmide 

social por um tipo de sociedade de contorno de ampulheta, com dois pólos 

configurados e estreitando-se os seus médios”59. 

                                                 
57 Desafiliado é aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a Estados de equilíbrio anteriores, 
mais ou menos estáveis, ou instáveis. “O que chamei de desafiliação não é o equivalente necessariamente a uma 
ausência completa de vínculos, mas a ausência de inscrição do sujeito em estruturas que tenham sentido” Castel, 
Robert. As metamorfoses da questão social, Petrópolis (RJ), Vozes, 1998. 
58 Wanderley, Mariângela Belfiore. “Refletindo sobre a noção de exclusão” in Sawaia, Bader (org.) As artimanhas 
da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social, Petrópolis (RJ), Vozes, 1999. 
59 Véras, Maura. “Exclusão social – Um problema de 500 anos. Notas preliminares” in Sawaia, Bader (org.) As 
artimanhas da exclusão.  Análise psicossocial e ética da desigualdade social, Petrópolis (RJ), Vozes, 1999, pp. 41. 
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Sobre a problemática da exclusão na sociedade contemporânea e seus reflexos na 

cidade, especialmente, na cidade “global” de que São Paulo é um exemplo bastante 

significativo, a referida autora diz que: 

“a exclusão social, assim, aparece como a face econômica do 

neoliberalismo globalizado na América Latina e no Brasil e para ela não há 

nenhuma política assistencialista, porque, segundo Oliveira, as classes 

dominantes desistiram de integrá-la quer à produção, quer à cidadania. 

Pretendem, sim, segregar, confinar em verdadeiro apartheid entre classes, um 

crescente distanciamento e incomunicabilidade, traço construído socialmente”60.  

Mas Véras resgata, também, os efeitos do processo de exclusão nas formas mais 

importantes de integração e de coesão social. 

“Surge uma nova estamentalização da sociedade fragmentada, havendo 

uma certa sociabilidade da apartação e do confinamento e a “comunicação 

mediática”  substitui a construção da esfera pública, pois, muitas vezes, a 

denúncia e o acompanhamento de questões públicas, desde as guerras até as CPIs, 

se transformam apenas em espetáculos”61. 

O mais grave é que essa nova situação provoca uma nova percepção sobre o social 

e os direitos. 

“... e os pobres passam a desconfiar de si próprios, numa culpabilidade 

popular: caminhando sobre o chão pavimentado pelo preconceito dos pobres 

contra os pobres, as classes dominantes no Brasil começaram a extravasar uma 

subjetividade antipública que segrega, elabora pela comunicação mediática uma 

ideologia antiestatal, fundada no grande desenvolvimento capitalista, na 

desindustrialização, na terciarização superior, da dilapidação financeira do 

Estado e da imagem de um Estado devedor. (apud Oliveira, 1997, p. 15)”62. 

                                                 
60 Idem, ibidem, p. 43. 
61 Idem, ibidem, p. 43. 
62 Idem, Ibidem, p. 43-44. 
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Para completar essa reflexão sobre os processos de inclusão perversa na sociedade 

contemporânea, é interessante examinar a elaboração que se acumula sobre os processos 

de exclusão que cercam a instituição escolar. Como foi visto antes, a escola enquanto 

instituição responsável pelos processos de socialização e de integração sociais, vêm sendo 

questionada em sua eficiência para tal. Mais do que isso, existe uma reflexão sobre a 

própria natureza da escola na sociedade que questiona vários aspectos dessa história 

reguladora e socializadora da instituição escolar.  

François Dubet aponta para a “existência de um processo de mutação que 

transforma a própria natureza da ação socializadora da escola, fazendo que parte 

importante do processo seja considerada tarefa ou ação do próprio sujeito sobre si 

mesmo”63. Tal processo de mutação da instituição escolar não elimina, mas transforma a 

natureza da dominação e é, de certo modo, mais aguda no plano do sistema educacional 

massificado dos dias de hoje. A situação escolar de hoje potencializaria os processos de 

falta de integração social. Trata-se de um processo “perverso” de inclusão social que 

“obriga os indivíduos a se construírem ‘livremente’ nas categorias da experiência 

social” que lhes são impostas. A dominação se manifesta, assim, não cessando de afirmar 

que “os indivíduos são livres e mestres de seus interessses [...] a dominação impõe aos 

atores as categorias de suas experiências, categorias que lhes interditam de se constituir 

como sujeitos relativamente mestres deles mesmos [...] O dominado é convidado a ser o 

mestre de sua identidade e de sua experiência social ao mesmo tempo em que é posto em 

situação de não poder realizar essse projeto”64. 

Spósito, ao discorrer sobre as conseqüências desse processo de transformação da 

escola em suporte dos processos de inclusão perversa, assnala que “tanto família como 

escola perderam seu monopólio na presença da formação de novas gerações. Esse 

aspecto é particularmente importante para países de expansão escolar recente, como é o 

caso brasileiro, porque teríamos de perguntar se, em algum momento na socialização das 

novas gerações, a escola foi agente privilegiado, central, ou detentor de certo monopólio 
                                                 
63 Spósito, M. op. cit. p. 95. 
64 Idem, ibidem, p. 96. 
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da transmissão cultural, como no caso europeu, sobretudo o francês. Essa confluência de 

vários agencimentos socializadores, para além das instituições clássicas da reprodução 

cultural – família e escola -, nos levaria a considerar a idéia de“socializações 

compósitas”, como afirma José Machado Pais, ou a adotar a idéia de novas 

configurações que orientam a socialização na acepção de Norbert Elias, como indica 

Maria da Graça Setton, que analisa “as práticas e experiências de socialização a partir 

da emergência de uma nova configuração cultural, na qual o processo de construção das 

identidades sociais dos indivíduos passa a ser mediado pela coexistência de distintas 

instâncias produtoras de valores e referências culturais”65. 

No trabalho de François Dubet sobre a exclusão na instituição escolar66chama a 

atenção para esse fenômeno que ele qualifica como “marcante e paradoxal”. “Quanto 

mais a escola intensifica seu raio de ação, mas ela exclui, apesar das políticas que visam 

atenuar esse fenômeno. Nesse contexto, a exclusão não é apenas uma categoria do 

sistema e dos processos globais, é também uma das dimensões da experiência escolar dos 

alunos”67. 

Dubet se interroga sobre o lugar da escola em uma estrutura social que desenvolve 

processos de exclusão. “A exclusão, diz o referido autor, é o indicador de uma 

transformação da escola que ultrapassa amplamente os casos agudos de exclusão. O 

problema da exclusão nos ensina que as relações da escola e da sociedade se 

tranformaram e que a escola perdeu sua inocência. Ela própria é o agente de uma 

exclusão específica que transforma a experiência dos alunos e abre uma crise de sentido 

nos estudos, às vezes até da legitimidade da instituição escolar. A escola convida, um 

século após a formação da escola republicana, a nos interrogarmos sobre as realidades 

da educação. Com efeito, a exclusão escolar é o resultado normal da extensão de uma 

escola democrática de massa que afirma ao mesmo tempo a igualdade dos indivíduos e a 

desigualdade de seus desempenhos. Nesse sentido, a escola integra mais e exclui mais 

                                                 
65 Idem, ibidem, p. 97. 
66 Dubet, François. “A escola e a exclusão” in Cadernos de Pesquisa, nº 119, São Paulo, Fundação Carlos Chagas. 
67 Idem, ibidem, p. 1. 
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que antes, apesar de seus prncípios e de suas ideologias, e funciona cada vez mais como 

o mercado, que é, em sua própria lógica, o princípio básico da integração e da 

exclusão”68 

A colocação de Dubet pareceu importante porque contribui à reflexão da situação 

da criança e o adolescente de periferia. Embora a escola defenda hoje a igualdade de 

todos, o problema é que defende também a igualdade dos talentos e poterncialidades. Ele 

diz com ironia que “o sujeito da modernidade é o autor de si mesmo, tanto de suas 

virtudes como de seus vícios”69.  Assim, hoje os excluídos, em realidade incluídos mas de 

modo perverso, são responsabilizados por sua própria exclusão, configurando-se a 

instituição escolar como um dos veios principais de construção dessa situação.  

Crianças e adolescentes e seus direitos 

É importante, nesse momento, regatar as características principais do 

desenvolvimento de uma noção de cidadania para a criança. Esse percurso permite 

verificar os argumentos relativos à autonomia e à subjetividade desse segmento social, de 

forma a entender melhor os conceitos de direito e de exclusão das crianças e adolescentes.   

“o caminho mais útil para a argumentação é tratá-la no contexto social em 

que ocorre o debate contemporâneo dos direitos das crianças consagrados pela 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança adotada em 1989. ‘Marcado 

pela adoção da carta internacional dos direitos da criança de 1987, esse momento 

simboliza o acesso da criança, no final de uma longa história de emancipação, ao 

estatuto de sujeito e à dignidade da pessoa’ (Apud Sirota, 2001, p.19). De fato, as 

sociedades modernas foram morosas no reconhecimento da condição de sujeito de 

direitos à criança (No campo dos direitos internacionais, a infância compreende 

pessoas até 17 anos, portanto criança e adolescente, pela constituição brasileira). 

Dois séculos separam a Declaração dos Direitos Humanos de 1789 da adoção, 

                                                 
68 Idem, ibidem,  
69 Idem, ibidem,   
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por aclamação, da Convenção dos Direitos da Criança (CDC), em 20 de 

novembro de 1989 (Apud Renault, 2002, p.368) 70. 

A verdade é que esses dispositivos legais mantiveram a tensão – e ás vezes, até o 

conflito - entre as duas tendências que orientam as definições da legislação: de um lado, a 

protecionista (a criança tem direito a ser protegida) e, de outro, a autonomista (a criança 

tem direito de decidir). Freitas registra outro tema de tensionamento interno à própria 

definição dos direitos da criança e do adolescente. Trata-se do debate entre universalismo 

e relativismo cultural. 

A primeira Declaração dos Direitos da Criança data de 1924 e foi elaborada no 

contexto da Sociedade das Nações, organização que precedeu a Organização das Nações 

Unidas (ONU) antes da Segunda Guerra Mundial, sediada em Genebra. A Declaração de 

1924, conhecida como Declaração de Genebra, foi elaborada por Eglaintyne Jebb, 

fundadora da Save the Children Fund International Union, uma organização filantrópica 

preocupada com a sobrevivência de crianças pobres, sua ênfase é com a proteção e o 

auxílio à criança71. 

Para o desenvolvimento dessa tese, trabalhou-se com a idéia de que a criança, 

mesmo em suas versões mais progressistas do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e da Convenção das Nações Unidas, esse setor social padece de uma situação de 

“invisibilidade” que reflete as condições apontadas de ambigüidade no reconhecimento. 

Esse processo de ocultamento também se tornou em um desafio analítico para tentar 

entender os fatores intervenientes no trabalho infantil e nas situações de exclusão social 

que envolvem esse segmento social. 

O marco regulatório consolidou, até a década de 1980, uma visão que sintetizava o 

cerceamento dos direitos e a da cidadania das crianças e dos adolescentes. 

                                                 
70 Para a elaboração deste capítulo foram importantes as contribuições da tese de doutoramento de Rosângela Remos 
de Freitas. Para ilustrar melhor seus argumentos, que também são os nossos, fizemos uma síntese dos principais 
pontos apresentados por essa autora no referido trabalho. Vide Freitas, Rosângela Ramos. O tema trabalho infanto-
juvenil na mídia. Uma interpretação ideológica, São Paulo, Tese de Doutoramento, PUC/SP, 2004. 
71 Idem, ibidem p. 46. 
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“Em nome da suposta integração social, da ordem, da educação, da 

disciplina, da saúde, da justiça, da assistência social, do combate ao abandono e a 

criminalidade, as ações se revezam para consagrar os castigos e as punições num 

sistema de crueldades. Se é sabido que a prisão não educa ou integra os adultos 

infratores, ela não deveria servir de espelho para a educação de jovens ou sequer 

corrigir-lhes supostos comportamentos perigosos”72. 

Mas, após a intensa movimentação que acompanhou a crise da ditadura militar e o 

surgimento de projetos democráticos na sociedade brasileira, houve uma alteração 

importante do referido marco regulatório cuja elucidação é muito importante para 

entender o novo perfil do debate sobre o tema da criança, do trabalho e do debate sobre a 

cidadania e os direitos desse segmento. 

“A Constituição de 1988 expressou o fim da estigmatização formal da 

pobreza/delinqüência pode se pensar, então, (um novo patamar) no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Abandona-se, definitivamente, o termo menor, 

carregado de preconceito e interdições”. ...“Com a nova reforma aparecerá o 

ECA enfatizando a educação na formação do futuro cidadão”73. 

Essa reformulação transferiu para a escola um novo protagonismo no 

encaminhamento da política pública. Porém,  

“os planos dos governos de levar a escola para todos nunca se conclui. A 

escola não completa as carências da sociabilidade caracteriza-se como lugar 

prioritário para a obtenção de alimentos, por meio da merenda. Sob este cenário, 

quanto mais as creches e as escolas falham, mais fortes se tornam os argumentos 

em favor dos internatos. Os infratores ainda são vistos como resultado de famílias 

fracassadas, incapazes de serem contidos e educados nas escolas, instabilizadores 

                                                 
72 Idem. Ibidem, p. 364. 
73 Idem. Ibidem, pp. 364 e 365. 
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de internatos como os da Febem, e, por fim, como pequenas encarnações do 

mal”74. 

 Na trajetória de elaboração dos dispositivos legais que, na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente de 1989 que, depois, influenciaram 

também a própria formulação do ECA em 1990 é importante resgatar que para construção 

de uma compreensão mais avançada sobre o tratamento a ser dado às crianças e 

adolescentes pela sociedade, foi muito importante a contribuição de Janus Korczak, 

pedagogo polonês assassinado pelas forças nazistas em Treblinka em 194275. Suas obras 

foram publicadas entre 1920 e 1930. Redescoberto no final dos anos 1970 (suas três obras 

principais foram editadas na França em 1978, e no Brasil em 1981), Korczak (1981) tinha 

uma proposta libertária para a infância. É, pois, sob um patrono libertário que se propõe 

nova convenção76. 

Freitas comenta que  

“a partir da proposta polonesa, a ONU constituiu um grupo de trabalho 

que elaborou os 54 artigos da Convenção de 1989. Primeiro destaque: não se 

trata mais de uma declaração, mas de uma convenção, isto é, ela tem força de lei. 

Os estados signatários são obrigados a cumpri-la. Ela institui uma comissão 

encarregada de monitorar o seu cumprimento. Duas correntes principais são 

detectadas nesse debate: uma corrente liberacionista ou autonomista, que 

abandona a idéia da imaturidade da criança e reconhece em certa medida que a 

infância constitui uma “minoria” social, isto é, oprimida: a outra protecionista, 

que admite ao mesmo tempo que o ser humano “é por essência livre”, mas que ele 

                                                 
74 Idem, ibidem. P. 365. 
75 Freitas, Rosângela Ramos. O tema trabalho infanto-juvenil na mídia. Uma interpretação ideológica, São Paulo, 
Tese de Doutoramento, PUC/SP, 2004. “A criança tem o direito de querer, de reclamar, de exigir. Tem o direito de 
progredir e, chegando à maturidade, de dar seu fruto. Ora, a educação a obriga a: não fazer barulho, não arrastar os 
sapatos, escutar e executar ordens, não criticar e acreditar que todos têm em vista apenas seu bem. (Korczak, 1978, p. 
164-165 apud Rosemberg, 1979, p. 104)”. 
76 Idem, ibidem, p. 48. Freitas lembra que “no opúsculo “O direito da criança ao respeito” (publicado como apêndice 
do livro Como amar uma criança), Korczak critica a Declaração de 1924 por ela não reconhecer os direitos às 
liberdades da criança. “O primeiro e indiscutível direito da criança é o que lhe permite exprimir livremente suas 
idéias e de ter participação ativa no debate que concerne a apreciação de sua conduta e punição” (Korczak, 1929). 
Em 1915, o autor já incitara à produção da Magna Charta Libertatis da criança”.  
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só se torna livre no processo educativo que o faz aceder à autonomia e à 

responsabilidade (Apud Renault, 2002, p. 403)” 77. 

O trabalho infantil na cidade: trajetória e ocultação de sujeitos 

A situação das crianças e dos adolescentes é emblemática dos mecanismos de 

alienação, discriminação e “inclusão perversa” que a sociedade moderna criou e continua 

alimentando. Fazendo um rápido retrospecto, não resta dúvida de que se trata de um 

segmento profundamente afetado pela gênese e evolução do capitalismo. Concentram-se 

nele, enquanto segmento, as tensões referidas por Boaventura de Souza Santos78 entre 

emancipação e regulação. O aspecto que concentra essas tensões diz respeito à vida 

cotidiana de crianças e adolescentes, fortemente polarizada por sua inserção num mercado 

de trabalho em processo de expansão e diversificação. E de outro lado, a educação e a 

instituição escolar são os campos da reprodução social que o capitalismo reorganiza 

transferindo para eles a multiplicidade de sentidos entre emancipação e regulação. A 

educação e a instituição escolar são vistas ao longo do século XIX como lugares de 

afirmação do princípio de integração sistêmica ou de emancipação fruição do saber e do 

conhecimento. 

Coube a Boaventura de Souza Santos chamar a atenção para o caráter contraditório 

da construção da cidadania na sociedade contemporânea. Desigualdade e exclusão são 

dimensões da vida social profundamente vinculadas. Ao ponto desse autor afirmar que: 

“La desigualdad y la exclusión son dos sistemas de pertenencia 

jerarquizada. En el sistema de desigualdad, la pertenencia se da por la 

integración subordinada, mientras que en el sistema de exclusión la pertenencia se 

da por la exclusión”79. 

                                                 
77 Idem, ibidem p. 49. 
78 O autor comenta que “a partir del momento en que el paradigma  de la modernidad converge y se reduce al 
desarrollo capitalista, las sociedades modernas pasaron a vivir de la contradicción entre los princípios de 
emancipación, los cuales continuaron apuntando hacia la igualdad y la integración social social, y los principios de la 
regulación, que pasaron a regir los procesos de desigualdad y de exclusión producidos por el próprio desarrollo 
capitalista”. Santos, Boaventura de Souza. La caída del Angelus Novus. Ensayos para una nueva teoria social y una 
nueva práctica política, Bogotá, ILSA/Universidad Nacional de Colômbia, 2003, p. 125. 
79 Idem, ibidem, p. 125. 
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Essa colocação é particularmente significativa para o caso das crianças e 

adolescentes pois eles suportam, como foi possível discutir antes, condições de exclusão 

específicas que decorrem da natureza da sua posição na pirâmide etária, nas relações 

familiares e na escola que consagram um tipo de pertencimento que limita as 

potencialidades para o exercício da sua liberdade e cidadania. Ao mesmo tempo, os 

fatores de “regulação”, que Santos associa às dinâmicas de desigualdade agem com maior 

intensidade no caso das crianças e adolescentes. 

Isso foi possível observar no balanço teórico e bibliográfico apresentado até aqui, 

em que as condições de vida desse segmento social apresenta grandes dificuldades de 

reconhecimento do seu caráter de “sujeito” de direitos. Santos, ao comentar sobre os 

processos de inclusão e exclusão na sociedade, oferece uma chave interpretativa de 

grande utilidade para o caso das crianças e adolescentes: 

“La desigualdad implica un sistema jerárquico de integración social. Quien 

se encuentra abajo está adentro, y su presencia es indispensable. Por el contrário, 

la exclusión presupone um sistema jeráquico pero dominado por el princípio de la 

exclusión: se pertenece por la forma como se es excluído. Quien está abajo, está 

afuera”80. 

Processos que coincidem com o debate sobre o significado do trabalho infantil. 

Educação para o trabalho, educação para a vida ou para o exercício da cidadania são 

tensões que explodem em vários momentos, como a Comuna de Paris que interditou o 

trabalho de mulheres e crianças e a Revolução Russa que, depois de idas e vindas, firmou 

a idéia da educação de crianças e adolescentes vinculada ao trabalho. 

Esse histórico da inserção social de crianças e adolescentes apresenta com toda 

nitidez as tensões que pontuam o lugar que a sociedade atribui às crianças. “Em São 

Paulo, crianças e adolescentes trabalham clandestinamente em fábricas de plásticos e 

vidros, ganhando metade do piso salarial. Eles entram escondidos nos setores de 

                                                 
80 Santos, op. cit. p. 125. 
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produção, com a proteção dos pais, que contam com a ajuda dos salários dos filhos. (...) 

As fábricas preferem contratar meninos, pois estes se adaptam melhor ao vidro”81.  

Como julgar essas situações uma vez que o maior estímulo à disseminação do 

trabalho infantil tem origem na situação de miséria em que se encontram essas crianças e 

suas famílias. A pobreza é a maior responsável pela proliferação do trabalho de crianças e 

adolescentes82. Por esse motivo, o maior desafio para a erradicação do trabalho infantil 

consiste na articulação virtuosa de vários tipos de mudança social: de um lado, a mudança 

sócio-cultural que envolve a revisão do estatuto da criança e do adolescente na sociedade 

e suas instituições, a começar pela família e a escola; e de outro, a mudança do modelo 

econômico que gera miséria e pobreza junto a parcelas significativas da sociedade, 

criando a justificativa para o trabalho de crianças e adolescentes. 

Em particular, é importante resgatar a evolução do debate sobre o trabalho de 

crianças e adolescentes na sociedade. Nas páginas anteriores foi possível discutir os 

fenômenos de exclusão e de inclusão perversa que cercam a atividade desse segmento 

etário. Pode ser oportuno, nesse momento, levantar os principais traços que cercam as 

definições socialmente produzidas sobre o trabalho infantil. Além disso, é importante 

levar em consideração as tentativas que tem sido produzidas na esfera acadêmica e nas 

experiências de movimentos, organizações sociais e governos locais para fazer avançar o 

debate sobre o protagonismo infanto-juvenil. Desse modo, será oportuno abrir o presente 

trabalho à problemática da participação desse segmento etário. 

Como será visto adiante, a problemática do direito à decisão sobre seu destino e 

suas vidas, é um tema candente no debate sobre criança e adolescência e sobre os 

caminhos e as possibilidades do “alargamento” da esfera dos direitos em uma sociedade 

                                                 
81 Rizzini, Irma. “Pequenos trabalhadores do Brasil” in Del Priore, Mary. História da Criança no Brasil, São Paulo, 
Contexto, p. 402. 
82 “Os dados mostram que são as famílias mais pobres que recorrem ao trabalho das crianças. Por exemplo, 
trabalham cerca de 23% das crianças de dez a 14 anos, de famílias cuja renda mensal é de até meio salário mínimo 
por pessoa. Quando a renda familiar é um pouco melhor (de meio a um salário mínimo por pessoa) a taxa de 
atividade profissional das crianças cai pela metade”, idem, ibidem, p. 387. 
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como a nossa que sempre transferiu para o mundo dos adultos a responsabilidade pelo 

bem-estar e a qualidade de vida das crianças e adolescentes. 

Mas vivemos em uma sociedade que, como já foi analisado antes, exacerba os 

fatores de acirramento das condições de desigualdade e de exclusão. Isso é 

particularmente gritante no caso das formas de trabalho infantil doméstico que 

representam uma das formas mais comuns e recorrentes de exercício de uma atividade 

produtiva que consolida e ratifica o caráter subalterno da criança e do adolescente na 

sociedade. 

A publicação em 2005, pela ANDI, OIT e UNICEF, do informe “Crianças 

Invisíveis. Enfoque da imprensa sobre trabalho infantil doméstico e outras formas de 

exploração”, representa um marco importante no desvendamento das condições de vida, 

indignas e cerceadoras do direito e da liberdade, desse segmento etário. Ilustra também a 

dificuldade de conceituação do tema em sociedades como as nossas, que alimentam todas 

as engrenagens da reprodução de suas relações na atividade produtiva de crianças e 

adolescentes sem lhes dar direito à escolha83. 

O trabalho já mencionado de Freitas84 foi um substancial e bem sucedido esforço 

para desenvolver os conceitos e as questões que cercam a problemática do trabalho 

infantil, atentando para sua articulação de outras dimensões da construção social da 

realidade que atualizam as marcas da subalternidade e da exclusão. Ela indica a década de 

                                                 
83 ANDI, OIT e UNICEF. Crianças Invisíveis. Enfoque da imprensa sobre trabalho infantil doméstico e outras 
formas de exploração, São Paulo, Cortez, 2005. 
84 Freitas, Rosângela Ramos. O tema trabalho infanto-juvenil na mídia. Uma interpretação ideológica, São Paulo, 
Tese de Doutoramento, PUC/SP, 2004. A autora resgata as preocupações do Núcleo de Estudos de Relações de 
Gênero, Raça e Idade (NEGRI). Do ponto de vista teórico, a análise de discursos produzidos para ou sobre crianças e 
adolescentes à luz do conceito de ideologia não é desinteressada: ela procura apreender sua participação na produção 
e sustentação de dominações de gênero, raça/etnia, idade e entre nações nos processos de construção da infância e 
adolescência brasileiras, especialmente pobres. 
No conjunto de pesquisas realizadas pelo NEGRI, verifica-se a centralidade do conceito de estigma (no sentido que 
lhe é dado por Goffman) como um dos elementos-chave para interpretar as imagens de crianças e adolescentes 
pobres produzidas e veiculadas pela produção acadêmica, especializada ou midiática. Assim, tem sido interpretado 
de que modo os temas associados à infância e adolescência pobres – “meninos de rua”, “prostituição infanto-
juvenil”, “gravidez adolescente” – se apóiam e se atualizam em estigmas contra a pobreza, daí seu caráter deletério. 
(vide pg. 25) De modo que, a análise do contexto social de produção das formas simbólicas, ou seja, de campos pré-
interpretados, cujo caráter simbólico da vida social permeia e é permeado por relações de poder, implica a 
interpretação do caráter ideológico dos significados compartilhados socialmente. 
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1990 como a que começou a problematizar esse tema. Em particular, tem-se o trabalho do 

Dieese.  

“Um bom exemplo das dificuldades que se interpõem quando vozes infantis 

se manifestam em desacordo com o pensamento dominante em nosso tempo pode 

ser encontrado no relatório da pesquisa realizada pelo DIEESE (Departamento 

Intersindical de Estudos Sociais e Econômicos) em 1995 em seis capitais 

brasileiras. Ao observar que “praticamente todas as crianças entrevistadas 

declararam gostar de trabalhar”, o texto não consegue aprofundar compreensão 

dessa declaração e tenta “desmistificar” a própria fala das crianças: “De onde 

vêm essas idéias? Quem disse que criança precisa trabalhar para ajudar em casa? 

Por que é divertido trabalhar? Por que esse trabalho que exige tão pouca 

qualificação é visto como aprendizado? É muito difícil encontrar razões concretas 

e objetivas para explicar essa idéia”, declara o documento (DIEESE, 1997, p.16). 

Ou seja, as razões subjetivas das crianças são descartadas em nome das “razões” 

concretas e objetivas” do analista adulto que não consegue integrá-las a seu 

quadro interpretativo”85. 

A colocação da autora assinala um elemento importante que é necessário discutir: a 

cumplicidade do mundo adulto e suas instituições na ocorrência do referido fenômeno. 

Uma abordagem “economicista” rasa pode encobrir o fato de que o trabalho infanto-

juvenil se insere em uma dinâmica mais ampla de exclusão social, política e econômica 

dos segmentos pobres e miseráveis da sociedade. Entretanto, o desafio maior está em ir 

além dessa constatação elementar e ter a sensibilidade e a capacidade de captar as 

condições de marginalização específicas que se abatem sobre crianças e adolescentes 

pobres e miseráveis. Desse modo, é possível incorporar na análise e na procura de 

soluções as vivências específicas desse segmento etário. 

Mas essa tentativa de apreensão da complexidade da problemática 

envolvida “procura enfrentar temores e desafiar correntes dominantes. A 

                                                 
85 Freitas, op. cit. pp. 15 e 16. 
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unanimidade tem aberto brechas para que o discurso do senso comum adentre a 

academia (...) para que o trabalho efetuado por crianças e adolescentes seja em si 

considerado uma exploração (a Agência de Notícias dos Direitos da Infância – 

ANDI – utilizou a expressão “exploração do trabalho” para referir-se a todo e 

qualquer tipo de trabalho efetuado por crianças e adolescentes) e para posições 

autoritárias. Por exemplo, Campos e Alverga (2001), em recente artigo publicado 

pela revista Estudos de Psicologia, afirmam sem pejo:’ Nesse sentido, o presente 

estudo parte da compreensão de que a perspectiva de erradicação do trabalho 

infantil requer, da parte dos responsáveis pela formulação e implementação das 

propostas nessa direção, considerar a necessidade de combater os aspectos 

subjetivos dos sujeitos envolvidos, no sentido das crenças pessoais de patrões, 

famílias e crianças sobre o trabalho’. (Campos e Alverga, 2001, p.228, grifo 

nosso)”86. 

A autora se atenta para o fato de que “as hierarquias etárias (são) um dos eixos 

constitutivos das desigualdades sociais contemporâneas”. Diz a autora que “apesar de 

pouco divulgada pela mídia e pela academia brasileira, a reivindicação de crianças e 

adolescentes pelo direito ao trabalho, a pagamento justo, e à organização sindical 

constitui uma vertente política capaz de mobilizar e organizar crianças e adolescentes em 

várias partes do globo, especialmente na África, Ásia e em outros países da América 

Latina. Esta tese se apóia em novos paradigmas que vêm orientando os estudos sobre 

infância” ou a constituição do campo da “sociologia da infância”. Tais paradigmas 

inovadores no tratamento da infância e da questão do trabalho infantil foram sintetizados 

de tal forma que os argumentos que relativizam e contextualizam o debate contemporâneo 

sobre assunto podem ser melhor entendidos. Pareceu útil resgatar o sumário de pontos que 

sintetizam o que foi afirmado antes. 

1. O conceito de infância é uma construção social. 

                                                 
86 Idem, ibidem, p. 16. 
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2. O conceito de infância é variável e não pode ser inteiramente separado de outras 

variáveis como classe social, o sexo ou o pertencimento étnico. 

3. As relações sociais das crianças e suas culturas devem ser estudadas em si 

4. As crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua vida 

social e da vida daqueles que as rodeiam. 

5. Os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da infância. 

6. O conceito de infância é um fenômeno no qual se encontra a “dupla hermenêutica” 

das ciências sociais evidenciado por Giddens, ou seja, proclamar um novo 

paradigma no estudo sociológico da infância é se engajar num processo de 

“reconstrução” da criança e da sociedade87.  

Essa colocação explicita uma divergência bastante significativa no tratamento do 

tema. Os autores que discutem essa perspectiva já não se apresentam apenas a erradicação 

do trabalho infantil, mas procuram entender sua emergência como resultado das relações 

histórico-sociais que caracterizam as  sociedades em desenvolvimento. No dizer de 

Freitas, que apresenta um rico balanço do debate, “diversos autores tais como nós, 

respaldados por pesquisas, não se apresentam como defensores irredutíveis do trabalho 

infanto-juvenil: o que fazem é questionar as simplificações das campanhas 

contemporâneas de erradicação de todo e qualquer trabalho infanto-juvenil”88.  

Esta corrente de estudos tem uma característica inovadora na perspectiva da 

pesquisa já que ela tenta escutar crianças e adolescentes e, a partir disso, apresentar 

resultados que ajudam a modular as próprias campanhas pela erradicação do trabalho 

infantil. Eles chamam a atenção para o fato de que a ocorrência desse fenômeno ocorre 

principalmente nos países em desenvolvimento. Além disso, observa que o 

constrangimento maior que impulsiona a entrada de crianças e adolescentes no mercado 

de trabalho obedece a razões econômicas. Relativizam a idéia, muito difundida pelas 

campanhas de agências internacionais como a OIT, de que toda e qualquer forma de 

                                                 
87 Idem, ibidem, p. 51. 
88 Idem, ibidem, p. 52. 
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trabalho é danosa a crianças de adolescentes. Finalmente, realiza uma reconceituação do 

problema de forma que a incompatibilidade do trabalho infanto-juvenil com a 

educação/escolaridade é relativizada. 

A polarização verificada nos documentos sobre a criança e o adolescente que 

formam parte dos textos oficiais da ONU como o da Convenção de 1989 acabou 

consolidando a polêmica entre os que, de um lado, exaltam a idéia de “proteção” e, de 

outro, os que defendem uma corrente interpretativa “centrada na criança” apoiando-se no 

referido eixo libertário da Convenção. 

Em uma perspectiva crítica, há no debate contemporâneo sobre a infância e o 

trabalho infantil a rejeição de um pretenso universalismo que solapa as condições 

históricas singulares, principalmente as diferenças que separam as sociedades de primeiro 

e terceiro mundos89.  

Essa polêmica se expressa também no debate sobre trabalho infantil. De um lado, a 

corrente “abolicionista” ou de erradicação do trabalho infantil que defende a difusão de 

uma concepção de criança proibida de trabalhar em todo tipo de sociedade e em todo 

tempo e lugar. De outro, “a corrente que contesta o abolicionismo ancora-se em pautas 

culturais nacionais ou locais pelas quais não haveria incompatibilidade entre viver a 

infância e trabalhar. O trabalho seria precoce, isto é, avaliado como tal apenas por 

certos grupos sociais identificados com o modelo capitalista europeu”90. A erradicação 

do trabalho infantil significaria uma espécie de uma revolução cultural. Para erradicar o 

trabalho infantil ante a prática cultural compartilhada pela maioria dos brasileiros: 64,1% 

declararam em 1999 ter iniciado sua vida laboral antes dos 14 anos (PNAD 1999, IBGE, 

1999)91. 

É interessante resgatar a conceituação que informa essa polêmica entre 

abolicionistas e relativistas. “A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que, 
                                                 
89 Freitas, op.cit. p. 50. A autora cita a polêmica universalismo/relativismo cultural e relembra que na “busca de 
promover o bem estar da criança no mundo, não há como escapar de percorrer a difícil trilha da globalização do 
imperialismo cultural e do relativismo cultural das concepções locais”. 
90 Idem, ibidem, p. 51. 
91 Vide Rosemberg e Freitas (2002). 
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no mundo, 211 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos estavam trabalhando 

em 2000, o que equivale a 1/5 da população dessa faixa etária (OIT, 2002)”92. 

É importante lembrar que no âmbito das organizações multilaterais, como a OIT, 

por exemplo, três textos legais normatizam o que se deve entender internacionalmente 

como trabalho infantil (child labor): a Convenção 138 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) de 1973, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CDC) de 

1989 e a Convenção 182 da OIT de 1999, que trata das “piores formas de trabalho 

infantil”. 

“Essas perspectivas – afirma Freitas93 - se agrupam de modo geral em duas 

posições relacionadas ao trabalho infanto-juvenil: as três primeiras perspectivas 

se agrupam numa posição pela erradicação, também denominada de discurso 

abolicionista”. De outro lado, há também discursos mais críticos. É um esforço de 

escutar as vozes e testemunhos dos próprios atores e sujeitos envolvidos, dos 

jovens e crianças trabalhadoras. “Isso é novo no cenário internacional e 

corresponde, na ação política, à dimensão apontada no discurso sociológico: fala-

se, então, em protagonismo infanto-juvenil. Alguns exemplos merecem destaque: 

as iniciativas da ONG Save the Children (White, 1999), encomendando pesquisas 

para conhecer a voz das crianças sobre o trabalho infantil; a produção de 

Manfred Liebel”94. 

“Algumas iniciativas foram tomadas por organizações, ativistas e 

pesquisadores do hemisfério norte para escutar a voz seja de organizações que 

trabalham com crianças e adolescentes, seja das próprias crianças/adolescentes e 

seus pais (Save the Childen Aliance), seja para organizar crianças e adolescentes 

trabalhadores, visando seu pronunciamento sobre o trabalho infantil. Uma das 

                                                 
92 Freitas, op.cit. p. 53. 
93 Idem, ibidem, p. 55. 
94 Idem, ibidem, p. 64. Vários textos do autor estão disponíveis no site www.pronats.de.) e as atividades da 
Organización Niños/as y Adolescentes Trabajadores (NATS), que têm se mobilizado em defesa dos direitos da 
criança e do adolescente trabalhador. Depois dessa rápida visão panorâmica, vamos aprofundar a discussão de alguns 
pontos. 



 62 

razões que tem levado a tais iniciativas é a compreensão da necessidade de se 

considerarem valores culturais, nacionais e locais, além da acolhida do 

protagonismo infanto-juvenil na ação política. Portanto, aqui também observa-se 

a tensão entre o universalismo e o relativismo apontada anteriormente”95. 

É importante constatar que o debate sobre o caráter do trabalho infantil, no Brasil, 

tem merecido uma avaliação que tangencia muitos dos argumentos críticos à corrente 

“abolicionista” chamando a atenção para o fato de que “as camadas populares urbanas 

apresentam valores associados ao trabalho, que se relacionam tanto ao zelo moral para 

com o filho quanto à ética familiar da reciprocidade”96. 

No debate contemporâneo sobre o tema, ganha relevo a discussão sobre a 

participação dos próprios afetados pelo fenômeno do trabalho. Trata-se de um movimento 

renovador e, ainda, bastante recente no debate internacional. De todo modo, trata-se não 

mais da escuta de indivíduos, mas da escuta e participação de organizações de crianças e 

adolescentes. Tais organizações datam dos anos 1970, tendo ocorrido em vários países do 

mundo. Na América Latina adotam o termo “protagonismo infanto-juvenil”, que pode ser 

entendido como a face militante do conceito sociólogo de ator social. Na América Latina 

de língua espanhola são conhecidos pela sigla ONAT ou NATs – Organización de 

Niños/as y Adolescentes Trabajadores97. 

Nesse sentido, a corrente “centrada na criança” desenvolve uma crítica centrada na 

idéia de que “a campanha contemporânea para erradicação do trabalho infantil e sua 

sustentação a ações concretas se amparam em concepções simplificadoras, generalizantes 

e mesmo estigmatizantes de crianças, adolescentes e seus familiares. Em síntese, nas 

                                                 
95 Freitas, op. cit. p. 75. 
96 Idem, ibidem, p. 84. A autora lembra os trabalhos de Dauster, 1992; Sarti, 1994; Freitas, 1996; Heilborn, 1997. 
97 Idem, ibidem, p. 85. Aparentemente, uma das primeiras organizações foi a Manthoc, peruana, associada a 
movimentos cristãos. Baseado em pesquisa internacional sobre tais organizações, a pedido do Banco Mundial, Per 
Miljeteg (1999) apresenta suas principais características: trata-se mais de movimento que de organizações no sentido 
estrito, seus objetivos alinham-se ao empoderamento (empowerment) dos setores populares, visando o “combate” à 
pobreza. (...) Configuram-se como “organizações de base”, localizadas predominantemente na América Latina e na 
África do Oeste, e desenvolveram uma rede internacional. Além disso, não associam apenas crianças e adolescentes, 
sendo apoiadas por participantes e recebem apoio de organizações humanitárias. Muitos são trabalhadores no setor 
informal, particularmente crianças e adolescentes em situação de rua. 
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sociedades contemporâneas convivem três núcleos de sentidos em torno dos termos 

“direitos” e “trabalho infantil”: o direito de crianças e adolescentes a não trabalharem; a 

proibição a crianças e adolescentes de trabalharem; o direito de crianças e adolescentes ao 

trabalho”. 

No caso, da corrente crítica às teses “abolicionistas”, 

“a marca principal de sua agenda é a reivindicação pelo direito ao trabalho. 

Discordam da Convenção nº 138 da OIT. Pronunciaram-se contra a Marcha Global 

contra o Trabalho Infantil. Organizam esporadicamente encontros regionais e 

internacionais (Kundapur e Dakar) e enviaram representação às conferências de 

Amsterdã (1997), Trondheim (1997), Oslo (1997) e Genebra (1999). Neste aspecto, a luta 

pela universalização do direito à educação que emerge com força total no século XX 

busca resolver a tensão trabalho x educação, pondo ênfase no segundo. No final do 

século passado, há a renovação desse conceito por meio das reflexões e das 

contribuições empíricas de Paulo Freire e de toda uma onda de educadores que investem 

profundamente na concepção da educação para a vida e a liberdade. Isto é, educação 

para a cidadania”98. 

Nesse quadro, no Brasil, a aprovação do ECA em 13 de julho de 1990 (Lei No. 

8.069), permitiu colocar o debate sobre os referidos temas em um patamar muito superior, 

sendo possível debater a questão da criança e do adolescente desde uma perspectiva que 

desvenda os potenciais e o alcance efetivo do exercício de direitos desse segmento social. 

Ao mesmo tempo, a onda neoliberal que se consolidou nas últimas décadas, coloca 

limites muito estreitos para a discussão dessas questões. 

Manfred Liebel, um dos autores citados por suas posições contrárias à corrente 

“abolicionista” expõe os argumentos que relativizam e que problematizam as posições 

defendidas pela OIT no terreno do trabalho infantil. Ao mesmo tempo que reconhece o 

trabalho pioneiro da OIT na denúncia da exploração de crianças e adolescentes, resgata o 

valor essencial do protagonisno dos próprios para garantir o efetivo reconhecimento do 
                                                 
98 Freitas, op.cit e Liebel, Manfred, 2000. 
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direito desse segmento etário à participação com caráter decisório, superando as situações 

de tutela e proteção dos adultos. 
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Protagonismo infanto-juvenil: na trilha dos sujeitos invisíveis 

como via promissora para dar conta tanto 

de uma urgência social quanto das angústias pessoais dos adolescentes e jovens”99. Os 

referidos autores identificam um potencial explicativodesse conceito por sua relação com 

a noção de educação para a cidadania ou formação democrática, mostrando-se bastante 

adequado para a sociedade atual, pós-moderna e dominada pelas transformações do 

mundo do trabalho. 

Há, contudo, para tais autores, uma semelhança entre os conceitos de participação 

e de protagonismo que os estudos tem assinalado, mostrando a articulação desses dois 

conceitos. “Nem mesmo a distinção conceitual entre "participação" e "protagonismo" é 

clara na bibliografia consultada. Ou seja, um autor pode-se referir a "protagonismo" em 

contextos em que outro falaria de "participação", e vice-versa, havendo, ainda, casos em 

que as duas expressões são usadas como sinônimos”100. Os

Ao se 

voltar à etimologia do termo "protagonismo", verifica-se que protagnistés significava o 

ator principal do teatro grego, ou aquele que ocupava o lugar principal em um 

acontecimento. Algumas restrições ao termo têm por base tal origem semântica, havendo 

aqueles que preferem usar "participação", para assegurar uma abordagem mais 

democrática da ação social, sem colocar em destaque o protagonista singular .

                                                 
99 Ferretti, Celso J.; Zibas, Dagmar, M. L.; Tartuce, Gisela Lobo B. P. “Protagonismo juvenil na literatura 
especializada e na reforma do ensino médio” in Caderrnos de Pesquisa, nº 122, maio/agosto de 2004, São Paulo, 
2004. 
100 Idem, ibidem.  
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 um 

conceito passível de diferentes interpretações e, além disso, imbrica outros conceitos 

igualmente híbridos, como "participação", "responsabilidade social", "identidade", 

"autonomia" e "cidadania". 

Em síntese, os autores concluem que o termo protagonismo enquanto "ação 

cidadã" e/ou a "preparação para tal tipo de ação" constitui “o cimento semântico que une 

as diferentes expressões que diversos estudiosos usam para nomear e discutir o 

envolvimento de jovens em seu contexto escolar, social e/ou político” 101. 

Uma formulação alternativa é dada por Gohn102 para quem o termo protagonismo 

vem do grego e designava “o lutador principal de um torneio. Depois a palavra passou a 

ser usada para designar os atores principais de um enredo teatral ou os personagens 

principais de uma trama literária. Recentemente, as ciências humanas não só se 

apropriaram do termo ator como passaram a utilizar o próprio termo protagonismo para 

os atores que configuram as ações de um movimento social”103. 

Segundo a autora esse termo está profundamente associado a trajetória recente dos 

movimentos sociais nas suas novas configurações enquanto esfera da sociedade civil 

contraposta às formas do poder estatal, e também, ao desenvolvimento de novas 

organizações e movimentos sociais, redes de solidariedade de caráter nacional e 

internacional. São os novos sujeitos de poder.  

Para a discussão desse tema no que tange à criança e adolescente são interessantes 

os trabalhos de Roger Hart104 e César Muñoz105, principalmente do segundo e sua 

pedagogia da vida cotidiana. Para Muñoz, “a vida de um ser humano passa 

essencialmente pelos momentos triviais, pequenos, latentes da vida cotidiana, aqueles 

que via de regra costumam passar despercebidos, por se acreditar que neles “nada 

                                                 
101Idem, ibidem.  
102 Gohn, Maria da Glória. Protagonismo social, São Paulo, Cortez, 2005 
103 Idem, ibidem, p. 9 
104 Hart, Roger. La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación auténtica, mimeo. 
105 Muñoz, César. Pedagogia da vida cotidiana e participação cidadã, São Paulo, Cortez, 2004. 
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acontece”. Quando é exatamente neles que se produzem (desde que sejam valorizados, 

desde que sejam levados em conta) deslocamentos importantes da vida emocional, 

intelectual... Não se deve trabalhar “para” a infância, a adolescência e a juventude. Este 

é um enfoque benéfico-paternalista. Nem mesmo “junto” ou “com” a infância. Considero 

que o melhor enfoque seja trabalhar DESDE a infância, a adolescência e a juventude, COM 

apoio dos adultos. Isto é, DESDE os interesses, dúvidas, sugestões, críticas, medos, 

idéias... das crianças, adolescentes e jovens, COM apoio, em confronto com as idéias, 

sugestões, dúvidas, medos... dos adultos que os acompanham. Seria o DESDE/COM (este 

conceito será explicado no próximo capítulo)”106. 

A formulação do referido autor representa uma inovação na concepção e na 

abordagem da problemática do protagonismo infanto-juvenil, principalmente pela 

teorização do DESDE COM, a qual se configura enquanto chave metodológica para 

construir relações de novo tipo entre adultos e crianças, baseadas na cumplicidade 

intergeracional. Essa bagagem teórica tem sido usada em projetos como o OP Criança, 

entre 2003 e 2004 e na Europa em esperiências de participação em governos locais e no 

âmbito da sociedade civil. 

Na prática pedagógica da escola e experiências de protagonismo de crianças e 

adolescentes no Brasil, tem apontado indicações que, sem manter uma relação de 

comunicação entre elas, aponta caminhos para a conceituação dessa questão. “Um 

situação cotidiana, muitas vezes banal, pode nos trazer questionamentos, às vezes, tão 

inesperados e produtivos, que requerem um olhar mais perscrutador dos detalhes e dos 

desapercebidos que a compõem. Como afirma Pais (1993), é no cotidiano que os 

múltiplos aspectos da vida social se revelam. O cotidiano é aqui entendido como rota de 

conhecimento, o "laço" que caça a vida vivida e dá inteligibilidade ao seu devir. 

                                                 
106 Idem, ibidem, p. 56 
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Portanto, é nestas situações cotidianas que podemos compreender os meandros da 

categorização etária, e, de forma mais específica, a questão da adolescência”107. 

O fato é que hoje lida-se com situações inteiramente novas. Nesse final de século a 

tentativa de estabelecer uma nova contratualidade subordinando os ímpetos da 

emancipação às pressões, necessidades e interesses da regulação mercantil, próprias do 

neoliberalismo, se traduz em precarização, aumento da vulnerabilidade, e perda de 

direitos. Há uma flagrante contradição entre o projeto democrático e as tendências 

inerentes à dinâmica social e cultural do capitalismo. 

A situação de um segmento vulnerável como o das crianças e adolescentes é um 

dos centros dessa contradição. O debate sobre os significados do protagonismo infanto-

juvenil contribuem para a atualização da agenda democrática e renovadora. Nesse debate, 

bem como na discussão das alternativas ao trabalho infantil, a educação é fortemente 

tensionada enquanto proposta emancipatória. Isso por conta da retomada de concepções 

que limitam o potencial transformador do processo educativo em benefício do 

fortalecimento das exigências da regulação mercantil e da inserção da infância e a 

adolescência como um segmento necessário a reconfiguração do mundo do trabalho. 
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Capítulo 2. São Paulo e a inclusão perversa: 

Urbanização capitalista e a questão da infância e a 

adolescência 

A constituição das cidades, uma das formas de assentamento dos seres humanos, é 

anterior ao surgimento da sociedade capitalista, mas encontra nela um poderoso estímulo 

pelo fato dela permitir a localização primeiro das atividades industriais e depois dos 

serviços quer, por meio da chamada “revolução industrial” haveriam de dinamizar a 

produção de mais valia e a reprodução da sociedade baseada na produção generalizada de 

mercadorias. A ocorrência desses processos se vê muito facilitada pela constituição e o 

fortalecimento das cidades. Principalmente no que se refere à localização da população 

trabalhadora que é expulsa do campo e é separada dos meios de produção – quer dizer, 

dos meios de trabalho e de subsistência. A formação da cidade é fundamental para a 

configuração plena das relações sociais próprias da sociedade capitalista, baseada na troca 

mercantil entre trabalho assalariado e capital. Como Marx soube captar com muita clareza 

em “O Capital” há um processo de apropriação do espaço que interfere profundamente 

com a dinâmica da cidade e que a submete ao processo de acumulação de capital, tanto da 

perspectiva do próprio espaço construído tornar-se uma mercadoria como da força de 

trabalho encontrar nela um local para sua reprodução mediada pela troca mercantil. Na 

feliz percepção de Manuel Castells e outros, a cidade é definida pela sua função de prover 

os meios de consumo coletivos necessários à reprodução da força de trabalho. 

O caráter “Mundial” da Cidade de São Paulo faz dela um espaço privilegiado para 

a análise dos processos de transformação que o capitalismo experimenta hoje. Em 

particular, permite verificar a capacidade “inclusiva” da sociedade contemporânea. Se o 

trabalho, e principalmente o emprego cumpriram o papel de diploma de inclusão social ao 

longo do século XX, a existência de uma parcela crescente da população excluída do 

sistema econômico, político e cultural, leva à ciência social de hoje a tentar responder 

sobre o futuro da sociedade contemporânea. 
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Mas não se trata apenas da distribuição espacial de agentes econômicos. Como 

bem abordam David Harvey e Henri Lefevre, trata-se também, e, sobretudo, da definição 

de relações de poder e de privilégio que se articulam a processos mais globais de 

reconhecimento social e de construção de autoridade na sociedade. Assim, no espaço da 

cidade se articulam e interpenetram a geografia da acumulação capitalista e a geografia 

dos conflitos sociais. Articulam-se interesses e projetos dos atores sociais envolvidos na 

produção do espaço urbano. Nesse sentido, a cidade tem se mostrado um dos espaços 

privilegiados para enfrentamento social e a luta de classes. 

A conflitiva constituição do espaço público e a cidadania tropeçam com a base 

material oferecida pela cidade, com suas hierarquias territoriais e sociais. Como assinala 

Milton Santos, o acesso aos bens de uso coletivo e a luta pela universalização de mínimos 

sociais faz da cidade um palco singular de luta pelos direitos e pela igualdade na 

sociedade capitalista. Faz da cidade um dos locais privilegiados para a disputa e o conflito 

entre grupos sociais e o Estado em torno do reconhecimento da igualdade social e política 

que está na base da definição da cidadania na sociedade capitalista. 

O caráter excludente e espoliador da urbanização capitalista expulsam as classes 

trabalhadoras às fronteiras desaparelhadas e mal providas da cidade. Define, assim, toda 

uma série de lutas e demandas em torno do acesso a bens essências de consumo coletivo 

como esferas de luta por reconhecimento e inclusão social, política e cultural. A 

emergência de movimentos coletivos e de redes associativas é um processo que tem um 

vínculo estreito com a necessidade que encontram as camadas despossuídas da sociedade 

de ter acesso a bens indispensáveis para a vida na cidade. De certo modo, essa dinâmica e 

esses processos definem todo um campo de conflito em torno da melhor forma de 

apropriação, uso e consumo da cidade no capitalismo. A luta contra a espoliação e pela 

garantia de mínimos sociais encontra na cidade do capital um teatro constituinte do seu 

drama social. 

Essa situação que transforma a cidade em local privilegiado para a ocorrência de 

processos de precarização social e de destituição de papéis sociais faz da sociabilidade 



 71 

que as classes sociais subalternas constroem em torno dos lugares de proximidade os 

territórios de resistência. Assim, como afirma Bader Sawaia o “calor” do lugar ao mesmo 

tempo que explicita os limites e contradições de uma sociedade que está impossibilitada 

de universalizar os direitos, encontra na ressignificação desses mesmos territórios o lugar 

da construção de identidades e de formação de redes de conflito. 

A cidadania aparece, pois, na sociedade capitalista, como simulacro e 

possibilidade. Nos países do terceiro mundo, mas também nos de primeiro, ela se 

configura na dinâmica conflitiva e freqüentemente subordinada da intermediação e da 

tutela em relação ao Estado e a outras instituições sociais que são características e 

próprias do chamado “capitalismo organizado”, para lembrar a denominação que Claus 

Offe dá ao período áureo de desenvolvimento capitalista e da cidadania nesse contexto. 

Mas hoje se assiste a uma situação em que a cidade volta com ferocidade a 

delimitar o espaço e os lugares das hierarquias sociais. Com o surgimento do 

neoliberalismo verifica-se o encolhimento do espaço público. Tem-se a perda de 

legitimidade social da garantia de mínimos sociais e do reconhecimento de direitos 

básicos de cidadania para todos. O acesso a esses direitos é transferido para o campo 

regulatório do mercado e não mais do Estado como no período do “capitalismo 

organizado” ou do “compromisso reformista” mencionado antes. Isso define a 

problemática da infância e adolescência como esferas em que há um crescente interesse 

regulatório de caráter privado. Na formulação muito feliz de Boaventura de Souza Santos 

acontece nessa área a exacerbação de processos de violência e destituição social como 

recuo generalizado da contratualidade antes existente, como sintoma de prevalência do 

“estado de natureza”. 

Saskia Sassen, geógrafa que ajudou a difundir o debate sobre a cidade mundial108, 

traça um quadro das implicações dessa nova geografia do mundo. A grandeza das 

transformações atinge a configuração interna dos Estados e o tecido social e institucional 

de uma globalização emergente. 

                                                 
108 Sassen, Saskia. The global city: London, New York, Tokyo. Princenton, Princenton University Press, 1991. 
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“La soberania del Estado, la ciudadania basada en la nación , los aparatos 

institucionales encargados de regular la economia, como los bancos centrales y 

las políticas monetárias, todas estas instituciones están siendo desestabilizadas e 

incluso transformadas, como consecuencia de la globalización y de las nuevas 

tecnologias”109. 

“A globalização econômica representa uma das mais importantes transformações 

na organização territorial da atividade econômica e do poder político-econômico”. É a 

pergunta que Saskia Sassen dirige para refletir a respeito das transformações que o mundo 

de hoje está experimentando. A verdade é que o processo de globalização e de 

internacionalização que está em curso nas sociedades contemporâneas tem redefinido uma 

nova geografia dos Estados nacionais e das próprias cidades110. 

Essa nova geografia do mundo interfere fortemente com cidades como São Paulo 

devido à inserção dela enquanto cidade mundial111. Em particular, interfere nas 

modalidades de inserção social e de reprodução dos grupos humanos que podem ser 

classificados como pobres. 

Essa percepção sobre as características novas que a “cidade mundial” confere nos 

dias de hoje às determinações próprias da cidadania são discutidas por Saskia Sassen 112. 

A referida autora realiza uma rediscussão dos atributos da cidadania nas “cidades 

globais”. 

“En términos más generales, la desestabilización de las jerarquias de poder y de 

fidelidad centradas en el Estado-Nación ha permitido la multiplicación de dinámicas y de 

                                                 
109 Sassen, Saskia, Perdiendo el control,  Madrid, 2001, p. 15. 
110 Maura P. B. Véras tem dado indicações valiosas sobre essas dinâmicas que afetam a cidade, seus lugares e seus 
sujeitos. Um trabalho que tem sido muito útil nessa pesquisa é: Véras, Maura P. B. “Novos olhares sobre São Paulo: 
Notas introdutórias sobre territórios, espaços e sujeitos da cidade mundial”, São Paulo, Margem, vol.6, PUC/SP, 
1997. 
111 Carvalho, Mônica, “Cidade global. Anotações críticas sobre um conceito” in Revista São Paulo em Perspectiva, 
14(4)2000, São Paulo, Seade, 2000, Sassen, Saskia, As cidades na economia mundial, São Paulo, Studio Nobel, 
1998, e Véras, Maura, “Exclusão social – Um problema de 500 anos. Notas preliminares” in Sawaia, Bader (org.) As 
artimanhas da exclusão.  Análise psicossocial e ética da desigualdade social, Petrópolis (RJ), Vozes, 1999. 
112 Sassen, Saskia, Contrageografias de la globalización. Gênero y ciudadania en los circuitos 
fronterizos, Madrid, Mapas 2, Edit. Traficantes de Sueños, 2003. 
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actores no formalizados o sólo formalizados parcialmente. Efectivamente asistimos a una 

poderosa desterritorialización de las prácticas y de las identidades asociadas a la 

ciudadania y a los discursos sobre la lealtad y la fidelidad. Por último, determinadas 

transformaciones en el seno del Estado-nación han alterado directa e indirectamente 

algunas características concretas de la institución de la ciudadanía”113. 

Para Sassen, assiste-se à emergência de uma nova cidadania que combina aspectos 

localizados e desterritorializados. Ela tenta compreender de que forma as diversas 

mudanças provocadas pela globalização acarretam continuidades ou descontinuidades na 

forma institucional básica da cidadania. 

As modificações na configuração dos direitos e no reconhecimento de segmentos 

sociais específicos, é uma das características da nova dimensão da cidadania na 

globalização, especialmente nas chamadas “cidades globais”. 

A referida autora afirma que “uno de mis supuestos es que el impacto 

desestabilizador de la globalización contribuye a acentuar la singularidad de los mismos. 

Un ejemplo pertinente, en este sentido, viene dado por la creciente tensión entre la forma 

legal y el proyecto normativo, señalado por la progresiva inclusión de minorías y de 

sectores desfavorecidos, a medida que ganan cierta visibilidad en sus reclamaciones. Un 

punto crítico aqui es el fracaso de la mayoría de los países en su capacidad de garantizar 

un estatuto de ciudadania “igualitário” – no sólo como algo formal,  sino también 

efectivo”114. 

Em particular as crianças e os adolescentes, enquanto grupos etários com forte 

presença na configuração social das metrópoles, constituem um dos segmentos 

populacionais que expressam com maior dramaticidade e intensidade as conseqüências 

dessa nova “geografia” político-social. Na verdade, trata-se de um processo muito mais 

abrangente do que uma simples alteração morfológica, ambiental ou ecológica. Trata-se 

                                                 
113 Idem, ibidem, p. 89. 
114 Idem, ibidem, p. 89. 
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de um processo que carrega também intensas determinações decorrentes dos direitos 

percebidos e estabelecidos na sociedade. 

A referida autora afirma que “dos nuevas condiciones permiten, de nuevo,  

que las ciudades se conviertan em lugares estratégicos para la acción política. 

Ambas arrastran las principales transformaciones sociales que están en la base de 

la desestabilización de los viejos sistemas de organización política y territorial. La 

primera, es la renivelación de los territorios estratégicos que articulan el nuevo 

sistema político-económico. La otra es el desbaratamiento parcial, o al menos el 

debilitamiento, de lo nacional como cobertura del proceso social, en buena parte 

debido a la variedad de elementos dinámicos movilizados por la globalización y la 

digitalización. Las consecuencias de estas dos condiciones en el orden de las 

ciudades globales, son muy numerosas. La fundamental es que las ciudades se 

configuran como lugares estratégicos de los principales procesos económicos. En 

la medida en que, la ciudadania está asociada al tiempo que determinada por 

estas condiciones, puede muy bien indicar la posibilidad de nuevas formas de 

acción y de identidad ciudadanas”115. 

Cabe às cidades globais, como São Paulo, New York, Paris, Londres, Tokyo e 

outras, exercitarem essas novas possibilidades de conformação dos estatutos de cidadania 

e de pertencimento, não mais exclusivamente, ou somente, às coletividades nacionais mas 

também a essas realidades desterritorializadas geradas pela globalização116.  

                                                 
115 Idem, Ibidem, p. 113. 
116 Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización, 
Trilce/Fondo de Cultura Econômica, 2001. Especialmente toda a discusão sobre a conformação 
das esferas públicas diaspóricas. “Puesto que el Estado-nación entre em su fase terminal (si es 
que mis pronósticos resultan correctos), podemos ciertamente suponer que los materiales para la 
elaboración de um imaginário posnacional ya deben estar aqui, a nuestro alrededor. Y es en este 
punto que pienso que necesitamos prestar especial atención a la relación entre los medios 
masivos de comunicación y las migraciones”. (pg. 37) A reflexão do Appadurai sublinha a 
dimensão pós nacional nos processos que regem a globalização. Trata-se de uma ênfase que recai 
nos processos descortinados pelos meio massivos de comunicação. Nesse sentido, a preocupação 
de Sassen recai para as transformações dos territórios no mundo de hoje. Territórios entendidos 
como suporte de relações sociais, econômicas e políticas. 
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O que tem se convencionado denominar “globalização excludente”117 significa a 

destituição de direitos e a conversão dos papéis dos segmentos sociais identificados com a 

população pobre e trabalhadora da cidade. Nos dias de hoje, os estatutos vinculados à 

existência da condição salarial que tinha uma presença intensa e abrangente na sociedade 

foram substituídos pela precarização e a fragilização das relações de trabalho. Ganhou 

força e influência a informalidade do vínculo arrastando para uma nova condição de 

destituição de direitos a população trabalhadora. 

Esse processo de globalização excludente é mais intenso e disseminado nas 

sociedades de capitalismo subdesenvolvido como o Brasil. Na verdade esse processo é 

ainda mais intenso nas grandes aglomerações urbanas e, especialmente, na de São Paulo. 

Como já foi assinalado em outro lugar, essa situação atinge a infância e a adolescência, 

pois condiciona suas formas de inserção familiar. Vale lembrar que, segundo dados da 

pesquisa sobre condições de vida da Fundação SEADE cresceu muito o número de 

famílias chefiadas por mulheres, atingindo essa condição principalmente os segmentos da 

população não branca. 

A reflexão sobre a realidade da vida das crianças e adolescentes que estudam e 

trabalham nessas regiões periféricas para ser melhor avaliada deve levar em conta a 

situação das famílias. Nas últimas décadas verifica-se uma situação que tem merecido a 

atenção por parte dos estudiosos dos problemas sociais e urbanos em cidades como São 

Paulo. Há uma mudança significativa no papel das famílias em função dos processos de 

reestruturação econômica provocados pela onda neoliberal. 

Essas mudanças no plano da economia das famílias, combinaram-se com o 

crescimento das situações de precarização de direitos e de redução do peso da 

contribuição dos antigos chefes de família. Desponta uma nova geografia da 

vulnerabilidade social que tem como palco as regiões mais pobres da cidade. 

                                                 
117 Gentilli, Pablo et alii, Cidadania negada, São Paulo, Cortez, 1999. 
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Lilia Montali tem refletido a respeito dessa dimensão de precarização e de 

mudança do estatuto das economias familiares na Grande São Paulo118. Segundo a autora 

houve “transformações da família e do mercado de trabalho sob o processo recente de 

reestruturação das atividades econômicas da Região Metropolitana de São Paulo. No 

contexto de pequena expansão das oportunidades de trabalho observada nos anos 90 e de 

crescente desemprego dos principais mantenedores da família, novos arranjos familiares 

de inserção no mercado de trabalho passaram a ser articulados”119. 

Montali constatou “alterações da relação família-trabalho relativas às atuais 

transformações das atividades econômicas e as possíveis conseqüências destas nas 

mudanças das relações hierárquicas na família”120. 

Mais do que isso, a autora reflete no trabalho citado sobre a alteração que ocorreu 

no interior dessas famílias. “Estes resultados de pesquisa reafirmam a hipótese de que as 

mudanças na divisão sexual do trabalho e nas relações hierárquicas estabelecidas na 

família passam pela impossibilidade de realização do modelo do chefe provedor”121. 

Os arranjos e rearranjos familiares evidenciam a erosão do estatuto da instituição 

familiar para a reprodução das relações na sociedade. Eles afetam com maior intensidade 

as populações localizadas nessas regiões mais periféricas e desassistidas, do ponto de 

vista urbano. “Como não existe “permutabilidade” nas possibilidades de inserção no 

mercado entre os componentes da família, porque são diferenciadas as restrições e o 

acesso ao emprego, os rearranjos de inserção possíveis nem sempre garantem ao grupo 

                                                 
118 Montali, L. “Relação Família-Trabalho. Reestruturação produtiva e desemprego”, São Paulo, 
Revista São Paulo em Perspectiva, 17 (2), 2003. 
119 Idem, ibidem, pp. 133/134. 
120 Idem, ibidem, p. 123 “Os resultados dessa pesquisa vêm mostrando que ocorreram, na década 
de 90, mudanças no padrão de incorporação pelo mercado de trabalho e aumento do desemprego, 
que afetam diferentemente os componentes das famílias, identificados por sua posição no interior 
destas bem como por gênero e idade. Essas mudanças espressam-se em alterações nos arranjos 
familiares de inserção no mercado de trabalho, com especificidades observadas nos diferentes 
momentos do ciclo de vida da família. Os rearranjos de inserção refletem-se, como se verá, 
inclusive na modificação do peso da contribuição de cada membro do grupo doméstico na 
composição da renda familiar”. 
121 Idem, ibidem, pp. 133/134. 
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familiar a manutenção das condições de existência nos mesmos níveis. Assim, o 

desemprego e a precarização dos principais mantenedores da família afetam a renda 

monetária disponível para suprir a sobrevivência da família”122. 

Esse é, sem dúvida, um dos fatores que intervêm com intensidade na perspectiva 

de alimentar as redes sociais que favorecem o trabalho precoce dos estudantes cuja 

condição de vida é objeto do presente trabalho. Atestando isso, afirma Montali que “os 

novos rearranjos refletem maior partilhamento da responsabilidade da manutenção da 

família entre seus componentes, com o deslocamento de parte dessa responsabilidade dos 

principais mantenedores”. 

Alem disso, parece ter havido uma alteração de monta na configuração dos 

territórios de cidades como São Paulo. “Os espaços periféricos metropolitanos foram 

tratados, ao longo das décadas de 1970 e 1980, como habitadas por uma população 

operária, inserida muito precariamente na estrutura de renda e ocupações, que 

autoconstruia suas casas em terrenos ocupados ou localizados em loteamentos 

clandestinos/irregulares, tinha acesso muito precário a equipamentos e serviços urbanos 

e tendia a gastar uma parte significativa de seu tempo livre em longas viagens em 

transportes públicos de má qualidade. Essas condições seriam responsáveis pelas 

precárias condições de vida e saúde encontradas nas periferias metropolitanas naquele 

momento”123. As mudanças a que se referem os autores se alteraram completamente nos 

anos 90 como resultado das transformações provocadas pela globalização e pela 

redefinição do papel do Estado e das políticas públicas. Isso tem levado a tematizar a 

existência de um novo quadro de referência para o entendimento da pobreza urbana em 

grandes cidades como São Paulo e seus efeitos sobre as desigualdades e sobre os atores 

sociais envolvidos. Os estudos apontados como os de Torres e Marques e os de Torres et 

alii apontam para 

                                                 
122 Idem, ibidem, pp. 130. 
123Torres e Marques, 2001, p. 51. 
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“a continuidade da presença de significativos diferenciais de condição de vida na 

periferia da região metropolitana mais importante do país. Os investimentos realizados 

nas últimas décadas elevaram as condições médias da infra-estrutura das periferias, 

reduzindo em muitos casos os diferenciais entre essas e as regiões habitadas pelas 

camadas mais ricas da população. Essa expansão tornou a compreensão do fenômeno da 

segregação espacial na cidade menos dependente da presença ou ausência de 

equipamentos e serviços e mais associada à qualidade, à freqüência e aos padrões de 

atendimento diferenciais entre as diversas regiões”124. 

Essa afirmação, com a qual concordamos, é particularmente importante para a 

análise comparativa que esta pesquisa pretende realizar. Ao buscar entender de modo 

comparativo o problema do trabalho infantil entre duas regiões da cidade como 

Paraisópolis e Cidade Tiradentes, verificam-se condições como as apontadas acima. É que 

as duas regiões concentram características que podem ser atribuídas aos novos cenários da 

desigualdade na cidade. 

O estudo realizado até aqui permite identificar nessas regiões “a existência de 

importantes diferenciais de vida e atendimento por serviços, que se superpõe de maneira 

perversa a condições de fragilização social e urbana, reforçando cumulativamente os 

riscos a que está submetida a população de baixa renda”125. Os autores citados têm 

cunhado um novo conceito para o entendimento desse caráter diferencial dos patamares 

de pobreza urbana: a hiperperiferia. Tais autores entendem que há uma hiperperiferia 

espalhada entre as periferias crescentemente integradas em termos urbanos. Segundo os 

autores a hiperperiferia pode ser caracterizada, de modo preliminar, como sendo 

constituída por aquelas áreas de periferia que ao lado das características mais típicas 

destes locais (pior acesso à infra-estrutura, menor renda da população, maiores percursos 

para o trabalho, etc.) apresentam condições adicionais de exclusão urbana. Neste sentido, 

o estudo das áreas de risco ambiental podem ter sentido estratégico: pois evidencia de 

                                                 
124 Idem, ibidem, p. 51. 
125 Torres e Marques, 2001, p. 52. 
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modo dramático em alguns casos, a sobreposição cumulativa dos riscos ambientais às 

diversas formas de desigualdade social e residencial 126. 

No caso da cidade de São Paulo, o debate sobre os problemas decorrentes da 

existência de um padrão excludente e periférico de urbanização, tem permitido o 

florescimento da discussão sobre as conseqüências da formação histórica da cidade. 

“Desde os anos de 1970, a sociologia brasileira tem analisado intensamente a pobreza 

urbana. Espaços urbanos ocupados por esses grupos sociais foram caracterizados como 

“periferias” – espaços socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais, e 

localizados tipicamente nas extremidades da área metropolitana 2 . Tais espaços são 

constituídos predominantemente em um loteamento irregular ou ilegal de grandes 

propriedades, sem o cumprimento das exigências para a aprovação do assentamento no 

município. A maioria das casas desses locais é “autoconstruída”3 . Essa solução de 

moradia tornou-se predominante em São Paulo, embora as favelas (uma outra solução de 

moradia tradicional para os pobres) também estivessem presentes”127. 

Como conseqüência da onda neoliberal que domina a economia desde o fim da 

década de 1980, transformações importantes aconteceram no território da cidade. “O 

surgimento de vários novos empreendimentos urbanos fechados na zona oeste da Região 

Metropolitana, tradicionalmente ocupada pelos pobres. Com isso, desfaz-se a geometria 

radial-concên-trica e ocorre um aumento significativo da heterogeneidade social nessa 

região, embora a ocupação desses condomínios tenda a produzir enclaves sem quase 

nenhum contato entre os grupos sociais; paralelamente, há um processo de disseminação 

da pobreza e de pobres por toda a cidade, que levou ao desenvolvimento de uma nova 

onda de favelas, marcada por múltiplas invasões de porções muito pequenas de terra não 

                                                 
126 Torres e Marques, 2001, p. 55. 
127 Torres, Haroldo, Marques, Eduardo, Ferreira, Maria Paula e Bitar, Sandra, “Pobreza e 
espaço: padrões de segregação em São Paulo” in São Paulo, Revista Estudos Avançados, 17 (47), 
2003. 
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ocupadas pela urbanização, tais como pequenos espaços entre pontes e margens de rios 

ou linhas férreas”128. 

A força dos movimentos sociais em São Paulo acarretou o redesenho de boa parte 

da “periferia urbana”. Nesse sentido, estudiosos da cidade tem assinalado que “os 

movimentos sociais e as políticas públicas introduziram importantes transformações nas 

periferias, exigindo uma reconsideração de antigos modelos analíticos que descreviam e 

investigavam essas concentrações populacionais nas décadas de 1970 e 1980. A 

proposição desse novo arcabouço conceitual é uma tarefa intelectual que ainda precisa 

ser realizada”129. 

Mas se é verdade que a ação reivindicatória dos movimentos sociais tem sido 

globalmente positivo, também é necessário reconhecer que há uma enorme dívida social a 

resgatar na cidade, Principalmente, no esforço de superação dos muitos fatores de 

segregação e de aumento gritante da pobreza. Daí, o motivo pelo qual, mesmo em uma 

cidade da grandeza de São Paulo, os estudos acumulados apontam na direção da denúncia 

desses fatores de crescimento da miséria e da pobreza entre as zonas de que se compõe a 

cidade. 

Por esse motivo, tem razão em dizer que “os serviços e investimentos estatais, no 

entanto, não foram suficientes para elevar as condições de vida da população de baixa 

renda ao padrão das outras partes das cidades (Marques e Bichir, 2001). Isso se deve em 

parte ao tamanho do deficit entre essas condições de vida e um verdadeiro acesso a 

serviços e infra-estrutura, e também à qualidade dos serviços e equipamentos 

recentemente implantados pelo governo nessas áreas. Na grande maioria dos casos, as 

obras realizadas ali eram (e ainda são) de baixa qualidade. Assim, as melhorias públicas 

feitas nessas áreas não eram finalizadas e tendiam a deteriorar-se, pois a lógica 

sistêmica da infra-estrutura urbana não era respeitada”130.  

                                                 
128 Idem, ibidem,  
129 Idem, ibidem. 
130 Torres e Marques, op. cit. 
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É importante, também, circunscrever a problemática analisada à realidade concreta 

da metrópole paulistana. Nesse sentido, é sempre útil fazer um rápido retrospecto dos 

debates acadêmicos e políticos que foram travados sobre o futuro da cidade.  

Aldaíza Sposati no seu livro sobre São Paulo, “Cidade em Pedaços”, comenta que: 

“São Paulo atravessa o ano 2000 completando a espantosa marca de 10 milhões 

de habitantes. Alcançar qualidade de vida em São Paulo passa, efetivamente, por assumir 

sua quantidade. Este argumento é fundamental para São Paulo. A Cidade não suporta 

mais projetos piloto, experiências que diluam a relação quantidade-qualidade”. 

Para situar os termos do debate ocorrido, a autora relembra a polêmica dos anos 70 

que polarizava, de um lado, o engenheiro Figueiredo Ferraz, à época prefeito nomeado da 

cidade, e o professor Paul Singer. “No início da década de 70, comenta Sposati, 

Figueiredo Ferraz levantava a tese de que São Paulo precisava parar. Como ele, hoje um 

significativo grupo de pessoas, de intelectuais a populares, que vinculam a piora de São 

Paulo ao número dos que aqui chegam ou das mulheres parideiras. É a tese que propõe 

“fechar as portas da cidade”, como se ela fosse uma ilha com capacidade de resolver por 

si só seus conflitos e esterilizar as mulheres pobres que só sabem pôr filhos no mundo, 

mesmo sem condições de criá-los”. 

“Já em 1973, Paul Singer reagia à tese de Ferraz sobre a “concentração urbana” 

mostrando ser este um falso problema. Singer considerava, corretamente, que a 

inviabilidade da cidade provinha do atraso na adoção de medidas, e não de ausência de 

recursos para financiá-las. Mostrava, ainda que o crescimento da cidade nada mais era 

do que o deslocamento da força de trabalho para onde mais crescia a demanda”. 

São Paulo e a criança e o adolescente 

Mas todas essas polêmicas são o lado mais visível de uma situação em que a 

cidade, principalmente nas áreas periféricas, e aqui se fala de uma periferia em constante 

ampliação, expande também as regiões de maior desigualdade social onde se apinha uma 

população pobre, excluída e jovem. 
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“Em São Paulo, há pedaços bem menos jovens, com cerca de 18% da população 

distrital, enquanto em outros eles são mais de 45% da população local. Portanto, em 

número bastante superior aos 30 % da população da cidade. Perversamente, esses 

distritos com maior número de jovens estão entre aqueles com mais altos índices de 

exclusão social” (Sposati, 2000). 

Essa situação mais do que justifica o esforço de compreender a dinâmica 

subjacente ao processo de exclusão da população jovem da cidade, composta em sua 

grande maioria por crianças e adolescentes. Não se trata de procurar situações gritantes de 

burla às convenções internacionais nem de violação acintosa de direitos humanos.  

Antes disso, trata-se de compreender o universo de uma “cidade mundial” de terceiro 

mundo em conexão com mecanismos de reprodução da desigualdade. A cidade de São 

Paulo oferece a oportunidade de conhecer os fatores intervenientes na perpetuação e no 

aprofundamento do trabalho infantil e seus diversos disfarces. 

Para uma melhor compreensão da situação que aqui se descreve, é interessante 

analisar o “Mapa da Vulnerabilidade Social da Cidade”, elaborado pelo Centro de 

Estudos da Metrópole (CEM) e publicado em 2003 na Folha de São Paulo. (ver mapas, a 

seguir) 

Ali, pode-se ler e observar as profundas discrepâncias existentes na cidade, 

afetando sobremaneira seus diversos segmentos etários. Chama a atenção para o 

desenvolvimento da presente pesquisa o quadro comparativo que emerge do contraste 

entre as situações de exclusão que se verificam em Cidade Tiradentes e em Paraisópolis. 

Chama a atenção, em primeiro lugar, o caráter “quase universal” da condição de 

exclusão no território da extrema periferia Leste da cidade. Em compensação, a referida 

situação de exclusão aparece no território da periferia Oeste da Cidade como um “bolsão” 

de miséria e marginalização afetando a população jovem. 

O efeito de comparação desses dois universos é importante para sublinhar o que 

parece ser uma dimensão importante ao pensar a situação das crianças e adolescentes que 
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estudam e trabalham: o caráter territorial da exclusão que permeia a estruturação da 

cidade. A periferia extensa da cidade, aquela não circunscrita ao quadrilátero de “primeiro 

mundo” da região centro-oeste, apresenta características muito mais consolidadas de 

exclusão no que tange à sua população infanto-juvenil. É que a carência básica e o não 

acesso aos serviços essenciais estão muito mais disseminados geograficamente nesses 

territórios. A perspectiva da exclusão está muito mais arraigada nesses locais. A 

esperança de inclusão efetiva é muito mais longínqua e rarefeita por causa do peso 

assustador da desigualdade que não encontra saída nos territórios de vida, trabalho e 

convivência da megalópole. 

Contrastante é a situação do território constituído pela favela de Paraisópolis que 

está encravado em meio a uma gigantesca “ilha de prosperidade” onde os padrões de 

carência básica e as situações de desigualdade se assemelham aos de primeiro mundo. 

Neste caso, as situações de exclusão apontadas são compensadas pela existência de “redes 

de solidariedade” sempre dispostas a contribuir com a melhoria das situações mais 

gritantes e perversas de exclusão e marginalização. 

Principalmente, devido à existência de poderosos e consolidados pólos de 

excelência econômica, tecnológica e de prestação de serviços sociais. Na verdade, o 

contraste revela também a forte dependência da primeira pelo investimento e pela ação do 

poder estatal e seus recursos, principalmente do nível municipal, e, no segundo, a forte 

imbricação de toda a ação social dirigida aos segmentos da criança e a juventude das 

redes de benemerência e de solidariedade que se constituem como contraponto à 

existência da referida “ilha de prosperidade”. 

O exame dos mapas dos dois distritos estudados permite perceber com clareza o 

que aqui tem-se afirmado. Este contraste da situação de exclusão e esse desenho 

completamente diferente de ambos territórios alimentam a reflexão sobre os impasses e as 

contradições da vida na metrópole. Principalmente se considerarmos o assentamento 

histórico das populações trabalhadoras nas regiões mais longínquas concentradas em 

territórios como o da Cidade Tiradentes que se repetem, sem cessar, nos outros 
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quadrantes da cidade. Trata-se de um fenômeno que já foi abordado outrora por 

estudiosos que denominaram esse processo gerador e reprodutor de desigualdades como: 

“espoliação urbana”, “urbanização periférica” e “metropolização terceiro-mundista”. 

Nesse sentido, a oportunidade de se analisar comparativamente os territórios de 

Cidade Tiradentes e de Paraisópolis permite aprofundar a discussão sobre as novas formas 

de exclusão e de desigualdades sociais que afetam as crianças e os adolescentes. 

A pesquisa realizada pretende evidenciar com clareza esses traços diferenciais na 

condição de vida do segmento analisado. A perspectiva de vida que é possível captar a 

partir dos dados da pesquisa confirma a utilidade do marco conceitual da “hiperperiferia”. 

Em realidade, o confronto das duas áreas permite apontar diversas hipóteses explicativas 

relacionadas com a história da ocupação e as formas de inserção do espaço urbano e 

social da cidade. 
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Paraisópolis e Cidade Tiradentes parecem funcionar como pólos de uma realidade 

multifacetada que atravessa os territórios da periferia da cidade de São Paulo. Evidenciam 

com clareza o universo simbólico que organiza a vida das crianças no que tange tanto às 

expectativas construídas quanto ao trabalho e à função social da escola e do 

conhecimento. 

Revelam que o trabalho enquanto atividade se vincula a uma premente necessidade 

de inserção em projetos de vida e de sociabilidade que colocam em xeque a percepção 

corrente sobre o lugar e o papel da criança e do adolescente na sociedade. (Ver mapas de 

Cidade Tiradentes e de Campo Limpo onde se situa Vila Andrade, distrito a que pertence 

à favela de Paraisópolis). 

A despeito da expectativa de desempenho futuro por meio do trabalho, fato que 

poderia contraditar a visão, ao nosso ver, mais correta que defende a interdição do 

trabalho infantil, é significativo no posicionamento das crianças e dos adolescentes o 

anseio de melhor qualidade do ensino e, principalmente, uma função mais articulada da 

educação às exigências da reprodução social das crianças e de suas famílias. Nesse 

sentido, o trabalho infantil encoberto pelo uso produtivo do tempo livre das crianças 

remete à necessidade de se reconstruir projetos de vida e de sociedade que permitam às 

crianças e aos adolescentes uma melhor inserção de cara ao presente e ao futuro. 

Paraisópolis e Cidade Tiradentes, apesar de guardar traços diferenciais evidentes e 

irretorquíveis131, funcionam como uma espécie de polaridade de situação social que 

desvenda as linhas de força por onde se constroem os sonhos e os projetos de vida e de 

sociedade. 

                                                 
131 Nos anexos ver as tabulações feitas e os mapas gerados com base no Mapa da 
Exclusão/Inclusão Social nas regiões analisadas.  
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É interessante perceber quanto essa situação se relaciona com a vida das crianças e 

suas famílias. Tanto no que se refere à educação quanto ao trabalho, a inserção básica das 

crianças nas suas famílias salta aos olhos, evidenciando a importância dessa articulação 

para efeito da análise. 

Para levar adiante a pesquisa com as crianças e adolescentes, tentou-se assumir 

uma perspectiva de análise das situações envolvidas em torno da questão do trabalho de 

crianças e adolescentes, mantendo presente as dimensões subjetivas do sofrimento e da 

negação de reconhecimento dos sujeitos. Tentou-se fugir da descrição apenas “objetiva” 

dos fenômenos, buscando uma compreensão mais abrangente da conduta dos atores 

envolvidos. Levando em conta que havia sido tomada a escolha de analisar as condições 

de vida e trabalho de um segmento social marcado pela sua “invisibilidade”, tornou-se 

necessário incorporar a perspectiva dos diretamente envolvidos. 

Assim, 

“As histórias das crianças mostram que em muitas regiões miseráveis do país, 

incluindo os bolsões de pobreza nas grandes cidades brasileiras, o estudo tem pouco 

valor frente à necessidade de sobrevivência. Jornadas fatigantes de trabalho, escolas 

distantes e despreparadas para lidar com seus alunos mantêm as crianças longe das 

salas de aula. (...) A criança que precisa trabalhar para comer, deixa a escola ou não 

consegue aprender132”. 

“Crianças e adolescentes que passam anos dentro da escola e que mal conseguem 

escrever o próprio nome são comuns em todo o país, só restando a eles uma vida de 

miséria, dependente do trabalho desqualificado e explorador”133. 

Nesse sentido, ganha força a argumentação de Dubet sobre os fatores de exclusão 

que se avolumam e amplificam no caso da instituição escolar. “De fato, o problema da 

exclusão não é apenas saber, de que maneira mais ou menos incisiva, quem é excluído, 

                                                 
132 Rizzini, Irma. “Pequenos Trabalhadores do Brasil” in Priore, Mary del. História da Criança no Brasil, São 
Paulo, Contexto, p. 404. 
133 Idem, ibidem, p. 404. 
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mas de conhecer também os processos e os efeitos dessa exclusão sobre os atores”134. 

Pior, no caso da instituição escolar em regiões de exclusão social, essa situação torna-se 

gritante. 

Com toda razão, ele afirma que se a escola teve no passado a capacidade de reduzir 

consideravelmente essa contradição social, agora ela vive uma situação inteiramente 

diversa. “Esse sistema de regulação não desapareceu inteiramente, mas se enfraqueceu 

no momento em que a exclusão social e a exclusão escolar se fortaleceram. A 

subjetividade dos alunos é então dominada por uma contradição do sistema. A exclusão 

não é somente um fenômeno sistêmico “objetivo”, é tabém uma experiência subjetiva da 

exclusão vivida potencialmente como uma destruição de si, já que cada um é responsável 

por sua própria educação, por sua própria aventura. Ou seja, os alunos excluídos estão 

ameaçados de se sentir destruídos por sua exclusão, que seria o signo de sua própria 

nulidade”135. 

Tal o destino e as tensões constitutivas da realidade social e cultural das nossas 

cidades. Nesse sentido, ganha toda força o objetivo que foi traçado de procurar entender a 

condição sócio-econômica e as expectativas do contigente de jovens e crianças, 

estudantes, que trabalham na em duas grandes zonas da cidade. O estudo proposto, visa 

descortinar essas situações limite entre a produção e a reprodução que recolocam desafios 

de análise muito importante. 

                                                 
134 Dubet, F. op. cit. 
135 Dubet, F. op.cit. 



Capítulo 3. Trabalho infantil de estudantes na 

cidade de São Paulo: Sujeitos e metamorfoses 

A consciência da sociedade sobre o tema do trabalho precoce envolvendo 

crianças e adolescentes tem crescido nos últimos anos no Brasil, acompanhando, 

também, o crescimento do debate sobre os temas relacionados com o direito da 

criança e do adolescente. A ocorrência dos processos de “inclusão perversa”, ou de 

exclusão social tem estimulado, também, os estudos sobre os fatores que 

interferem no trabalho infantil. Essa também tem sido a orientação do poder 

público. Nos vários níveis de governo, especialmente o federal e, no caso de São 

Paulo, o nível municipal tem desempenhado papéis de protagonista diante dessa 

problemática. 

Os problemas típicos do trabalho infantil se concentram em zonas rurais e 

áreas agrícolas do interior do país. Qual o sentido de discutir essa problemática em 

uma cidade com as características da grande “urbe” paulistana? Essa foi, desde o 

início, uma forte indagação cuja resposta foi procurada ao longo do presente 

trabalho. Ficou claro para efeito da pesquisa desenvolvida que a problemática do 

trabalho infantil deveria ser abordada articulada ao exame do problema da escola e 

do caráter da implantação territorial das populações. 

São Paulo é uma cidade que, pela sua envergadura e pela sua complexidade 

de metrópole, ou de cidade mundial, se presta a um estudo sobre as formas de 

articulação do trabalho precoce de crianças e adolescentes com as dinâmicas 

estruturais da exclusão territorial e da vulnerabilidade social que envolvem seus 

habitantes. 

No levantamento bibliográfico que foi realizado e na pesquisa cujos 

resultados serviram para a confecção deste trabalho, foi possível constatar que as 

tendências mais profundas que dão corpo às formas de trabalho infantil, 

amplamente abordadas hoje, dentro e fora do país, estão também presentes no 
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território da cidade de São Paulo. Elas demonstram o quanto a ocorrência dessa 

forma de trabalho está presente e atuante em virtude das formas que adotam as 

dinâmicas territoriais da cidade e os fatores sócio-econômicos que organizam a 

vida das famílias paulistanas. 

Particularmente adequada para o objeto da presente pesquisa, pareceu o 

conceito de “inclusão perversa” pois ele permite captar de modo simultâneo a 

ambivalência e a ambigüidade dos termos em que podem ser enquadrados os 

processos de exclusão numa cidade mundial como São Paulo. A noção de inclusão 

perversa pareceu muito feliz para dar sentido aos dilemas que envolvem os 

sujeitos do trabalho infantil e cuja presença permanece muita vezes “oculta” pelo 

véu dos parâmetros “normais” de justiça e igualdade que legitimam a 

desigualdade em nossa sociedade. 

“La desigualdad social puede ser legitimada en las democracia 

occidentales solo através de la entensión y expansión gradual de los derechos 

universales de ciudadanía. En lo que mostraria ser un verdadero círculo virtuoso 

a lo largo de 300 años de história britânica, y por extensión, europea (Bendix, 

1964), la evolución de los derechos ciudadanos que da início con el 

establecimiento de los derechos civiles y que progresa a través de la estipulación 

de los primeros derechos políticos, y posteriormente sociales, de ciudadania 

legitimó al capitalismo, al mismo tiempo que proporciono los fundamentos 

sociales y políticos sobre los cuales pudo prosperar el capitalismo moderno”136. 

A colocação de Oxhorn pareceu arguta e apropriada para captar o sentido 

da realização apenas parcial dos direitos, mesmo em uma cidade avançada, 

vanguarda do tempo contemporâneo, como é o caso da cidade de São Paulo. 

Nesse sentido, a compreensão do caráter “perverso” das dinâmicas sociais 

existentes no seio de uma cidade como a de São Paulo fornece o aparelho 

                                                 
136 Oxhorn, Philip. “Desigualdad social, sociedad civil y los limites de la ciudadania en América Latina” in 
Ecomomia, Sociedad y Território, vol. III, nº 9, 2001. 
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conceitual adequado para entender a existência de formas “invisíveis” de trabalho 

infantil. 

Em São Paulo, essas dinâmicas devem ser procuradas na desigual 

configuração dos seus territórios. As contradições decorrentes da desigual 

funcionalidade dos espaços da cidade mundial dão o fundamento para a existência 

de uma grande parcela de “excluídos” que ficam à margem dos principais vetores 

de crescimento da cidade e do país. 

A universalização do direito ao acesso à educação fundamental, 

amplamente garantido em São Paulo, oculta as situações que Dubet classifica 

como exclusão escolar, as quais permitem entender a estruturação do sistema 

escolar como um poderoso mecanismo de exclusão social que replica e amplifica 

as tendências excludentes próprias do modelo econômico neoliberal que prevalece 

nos dias de hoje. 

Antes de passar ao exame das principais conclusões da pesquisa aplicada 

com crianças e adolescentes que estudam e trabalham em duas regiões da periferia 

de São Paulo, pode ser útil resgatar alguns dos principais dados sobre o trabalho 

infantil que o IBGE tem, produzido. Dessa maneira, poder-se-á captar melhor a 

singularidade das formas de trabalho infantil em uma cidade como a de São Paulo. 

Como já foi assinalado, esses traços peculiares serão melhor explicados ao longo 

deste e do próximo capítulo. 

Algumas características do trabalho infantil no Brasil 

A pesquisa sobre o trabalho infantil e a articulação dessa questão com a 

problemática mais geral da educação e da escolarização de crianças e adolescentes 

mereceu dois estudos importantes. O primeiro, lançado em 2003 pelo IBGE137 dá 

conta dos resultados da aplicação da PNAD em 2002. O segundo, lançado um ano 

antes, traça um quadro específico da situação da infância no país. 

                                                 
137 IBGE, PNAD 2002. Síntese de indicadores, Brasília, IBGE, 2003. 
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O informe de 2003 assinala que em 2002, no contingente de crianças e 

adolescentes de 5 a 17 anos de idade, 12,6% eram ocupadas. O número de crianças 

de 5 a 14 anos de idade ocupadas continuou apresentando tendência de declínio, 

tendo apresentado redução de 3,8% de 2001 para 2002. A participação das 

crianças ocupadas no total do grupo etário de 5 a 14 anos de idade passou de 6,8% 

para 6,5% de 2001 para 2002. Em 1992 este indicador estava em 12,1%.  

Segundo o referido informe, constatou-se que o diferencial entre os gêneros 

foi mantido. De 1992 para 2002, a proporção de crianças ocupadas no contingente 

de 5 a 14 anos de idade baixou de 16,2% para 8,7% entre os meninos e de 8,0% 

para 4,3% entre as meninas. 

No que tange à questão educacional e da escolarização da população 

infanto-juvenil, o informe sobre a PNAD de 2002, afirma que os indicadores 

referentes ao período de 1992 a 2002 mostraram que houve avanço expressivo na 

situação educacional do país. O confronto dos resultados de 1992 com os de 2002 

indicaram que houve melhoria acentuada no nível da escolarização das crianças e 

adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Considerando as faixas de idade em que as 

crianças e adolescentes deveriam estar cursando o ensino pré-escolar, o 

fundamental e o médio, verificou-se que, em dez anos, a parcela que não 

freqüentava escola diminuiu de 46,1% para 22,8% no grupo de 5 e 6 anos de 

idade, de 13,4% para 3,1% no de 7 a 14 anos de idade, e de 40,3% para 18,5% no 

de 15 a 17 anos de idade”. 

O mesmo informe afirma que a inserção das crianças e adolescentes na 

população estudantil aumentou em todas as regiões no período de 1992 a 2002, 

sendo que o nível da escolarização do total da população de 5 a 17 anos de idade 

da Sudeste ainda manteve-se mais alto que os das demais. Um dado significativo 

que a pesquisa de 2003 do IBGE revela diz respeito à importância crescente 

assumida pelos programas sociais voltados para a educação. Segundo o IBGE, eles 

encontram-se entre os fatores que contribuíram para o aumento da taxa de 
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escolarização das crianças e adolescentes. Conforme foi constatado na Pesquisa 

sobre Trabalho Infantil da PNAD de 2001, na população de 5 a 17 anos de idade, 

15,5% estavam inscritas ou eram beneficiárias de programa social voltado para 

educação, sendo que no grupo etário de 7 a 14 anos este percentual atingiu 21,9%. 

Outro dado importante é o que se refere à universalização do acesso à 

educação fundamental. Segundo o IBGE, a rede pública de ensino atendia a 

grande maioria dos estudantes de 5 anos ou mais de idade (81,5% em 2002), 

entretanto, a cobertura era nitidamente diferenciada em função do nível do ensino. 

Em 2002, freqüentavam escola pública 28,2% dos estudantes do ensino superior, 

83,3% do médio, 89,7% do fundamental e 74,8% do pré-escolar. 

O referido informe diz que em termos regionais, no ensino fundamental e 

no ensino médio, os resultados deste indicador do Sudeste e Centro-Oeste ficaram 

próximos e abaixo dos referentes às demais regiões. No contingente de crianças e 

adolescentes, verificou-se que, em 2002, o percentual de estudantes que 

freqüentavam escola da rede pública no grupo de 5 e 6 anos de idade (75,8%) foi 

muito menor que nos de 7 a 14 anos de idade (87,7%) e 15 a 17 anos de idade 

(86,5%), refletindo a cobertura dos níveis de ensino em que a maioria dos 

componentes de cada um destes grupos etários se inseria. 

A pesquisa sobre trabalho infantil138, realizada como tema suplementar da 

PNAD 2001, agregou informações importantes ao levantamento contínuo para 

caracterizar com mais profundidade o trabalho realizado e os aspectos 

socioeconômicos que distinguiam as crianças e adolescentes ocupados daqueles 

que não trabalhavam e, também, os que eram estudantes dos que não 

freqüentavam escola. 

                                                 
138 IBGE. Informe sobre trabalho infantil. PNAD 2001, Brasília, 2002. Cabe lembrar que a PNAD não 
abrange a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e que as estatísticas 
apresentadas para a Região Norte referem-se somente à área urbana. Assim sendo, deve-se ter presente que, 
para os indicadores que não se restringem à situação urbana, os resultados referentes à Região Norte e a 
esses seis estados dos sete que a compõem não refletem a influência da expressiva componente rural, o que 
afeta a comparação com as demais regiões e Unidades da Federação. 
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O confronto dos resultados de 1992 com os de 2001 mostrou que houve 

avanço expressivo no nível da escolarização das crianças e adolescentes de 5 a 17 

anos de idade. Considerando as faixas de idade em que as crianças e adolescentes 

deveriam estar cursando o ensino pré-escolar, fundamental e médio, verificou-se 

que, de 1992 para 2001, a parcela que não freqüentava escola diminuiu de 46,1% 

para 23,8% no grupo de 5 e 6 anos de idade, de 13,4% para 3,5% no de 7 a 14 

anos de idade, e de 40,3% para 18,9% no de 15 a 17 anos de idade. 

O nível de ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população do 

mesmo grupo etário das crianças e adolescentes) vem apresentando redução ao 

longo dos anos. Entre os fatores que contribuíram para essa evolução estão as 

políticas implementadas pelas três esferas governamentais voltadas para 

proporcionar condições para que as crianças tenham acesso ao ensino, 

permaneçam na escola e, também, não precisem trabalhar. 

O nível de ocupação das crianças e adolescentes decresceu para ambos os 

gêneros no período de 1992 a 2001. Entretanto, a exemplo do comportamento 

observado para a população adulta, o nível da ocupação do contingente masculino 

de 5 a 17 anos de idade manteve-se maior que o do feminino. Cerca de um terço 

da população ocupada de 5 a 17 anos de idade trabalhava habitualmente 40 horas 

ou mais por semana. No contingente ocupado de 5 a 17 anos de idade que não 

freqüentava escola, a maioria (65,2%) dedicava 40 horas semanais ou mais ao 

trabalho, enquanto naquele constituído pelos estudantes esse grupo representava 

25,7%. Considerando a desagregação por faixa etária, constataram-se diferenças 

marcantes. O grupo das crianças ocupadas de 5 a 9 anos de idade estava 

fortemente concentrado em trabalhos que ocupavam até 20 horas semanais 

(83,0%). Na faixa de 10 a 14 anos de idade, cumpriam jornada de trabalho de 40 

horas ou mais por semana 9,8% do contingente de ocupados que também eram 

estudantes e 51,9% dos que não freqüentavam escola. Para o grupo de 15 a 17 

anos de idade estes percentuais foram, respectivamente, de 40,2% e 69,4%. 
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Considerando as formas de inserção na força de trabalho, evidenciou-se que 

o envolvimento em atividades remuneradas crescia à medida que aumentava a 

faixa etária. No contingente ocupado de 5 a 17 anos de idade, 45,2% eram 

empregados ou trabalhadores domésticos, 6,2% eram conta-própria ou 

empregadores, 41,2% eram trabalhadores não-remunerados, e 7,4% eram 

trabalhadores na produção para o próprio consumo ou na construção para o 

próprio uso. No grupo de crianças de 5 a 9 anos de idade ocupadas, 92,0% 

trabalhavam sem contrapartida de remuneração (72,3% eram não-remuneradas e 

19,7%, trabalhadoras na produção para o próprio consumo ou na construção para o 

próprio uso), no contingente de 10 a 14 anos de idade eram 67,1%, enquanto na 

faixa de 15 a 17 anos de idade representavam cerca de um terço dos ocupados. O 

percentual da população de 5 a 17 anos de idade que trabalhava sem contrapartida 

de remuneração da Região Sudeste (29,1%) foi menor que nas demais. 

O nível de ocupação das crianças e adolescentes apresentou-se em três 

patamares bastante distintos em função do rendimento mensal das famílias a que 

pertenciam. O percentual de ocupados no contingente de crianças e adolescentes 

situou-se em 18,9% na faixa de até 1/2 salário mínimo de rendimento mensal 

familiar, reduziu-se a 7,5% na faixa de 10 salários mínimos ou mais e oscilou 

entre 12,2% e 13,7% nas compreendidas entre mais de 1/2 salário mínimo até 5 

salários mínimos. 

Um dos efeitos da maior inserção das crianças e adolescentes na população 

estudantil ocorrida nesse período foi aproximar os níveis da escolarização das 

regiões. Apesar desta convergência, o nível da escolarização da população de 5 a 

17 anos de idade da Região Sudeste ainda manteve-se mais alto que os das demais. 

Com base nas informações adicionais obtidas para 2001, constatou-se que a 

grande maioria dos estudantes de 5 a 17 anos de idade freqüentava escola da rede 

pública (86,0%). A proporção de estudantes, independentemente da idade, 

atendidos pela rede pública no pré-escolar foi sensivelmente inferior à do 
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fundamental. O percentual de estudantes que freqüentavam escola da rede pública 

no grupo de 5 e 6 anos de idade (75,7%) foi muito menor que nos de 7 a 14 anos 

de idade (87,9%) e 15 a 17 anos de idade (86,5%), sendo o nível do indicador 

referente ao primeiro grupo etário influenciado pela elevada parcela de crianças 

que estavam no pré-escolar. 

As menores proporções de estudantes de 5 a 17 anos de idade em escola da 

rede pública foram as das Regiões Sudeste (84,7%) e Centro-Oeste (84,6%). Entre 

as Unidades da Federação, os mais baixos percentuais de estudantes em escola da 

rede pública de ensino foram, destacadamente, os do Estado do Rio de Janeiro 

(74,0%) e do Distrito Federal (76,6%). 

Quanto ao tempo de permanência na escola em atividades ali desenvolvidas 

habitualmente (tais como as horas ocupadas em aulas obrigatórias ou opcionais, 

prática de esportes, lazer e outras atividades curriculares e extracurriculares) pôde-

se observar, primeiramente, que as crianças e adolescentes que permaneciam mais 

de quatro horas por dia na escola representavam 41,5% dos estudantes de 5 a 17 

anos de idade. Esta proporção foi menor para o grupo de 5 e 6 anos de idade. O 

percentual de estudantes de 5 a 17 anos de idade que permaneciam mais de quatro 

horas diárias na escola mostrou-se maior na rede privada de ensino (54,3%) do que 

na rede pública (39,4%). O distanciamento entre estes dois indicadores foi mais 

acentuado no grupo de 15 a 17 anos de idade. O contingente que permanecia mais 

de quatro horas por dia na escola ficou em 42,5% para os adolescentes de 15 a 17 

anos de idade que freqüentavam escola da rede pública e alcançou 71,2% para os 

estudantes da rede privada de 15 a 17 anos de idade. 

Na Região Sudeste, a proporção dos estudantes de 5 a 17 anos de idade que 

permaneciam mais de quatro horas diárias na escola situou-se em patamar 

expressivamente mais elevado que os das demais regiões, independentemente do 

grupo etário e da rede de ensino freqüentada. No Distrito Federal, 83,0 % dos 

estudantes permaneciam mais de quatro horas por dia na escola, sendo que o 
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segundo percentual mais alto deste indicador foi o do Estado de São Paulo 

(72,6%). 

Dentre os motivos que podem impedir as crianças e adolescentes de 

freqüentar escola cabe destacar a realização de tarefas, seja uma atividade 

econômica ou afazeres domésticos, e a dificuldade de acesso à escola, devido a 

sua distância da moradia ou à falta de vaga. No conjunto de pessoas de 5 a 17 anos 

de idade que não eram estudantes, 12,1% não freqüentavam escola por terem que 

ajudar nos afazeres domésticos, trabalhar ou procurar trabalho e 14,7% porque não 

existia escola perto da sua residência ou por não terem conseguido vaga em escola. 

Esses dois conjuntos de motivos apresentaram freqüências muito distintas em 

função da faixa etária. As crianças e adolescentes que não freqüentavam escola 

por terem que ajudar nos afazeres domésticos, trabalhar ou procurar trabalho 

representavam 0,3% no grupo de 5 a 9 anos de idade, 9,8% no de 10 a 14 anos de 

idade e 24,1% no de 15 a 17 anos de idade. Aqueles que não faziam parte da 

população estudantil porque não havia escola perto de casa ou por não terem 

conseguido vaga eram 25,5% no grupo de 5 a 9 anos de idade, 10,2% no de 10 a 

14 anos de idade e 5,9 % no de 15 a 17 anos de idade. 

Revelador dos descompassos entre regiões do país, o informe de 2001 

mostrou que a inclusão ou permanência de crianças e adolescentes na população 

estudantil pode ser impedida ou dificultada pelo seu envolvimento em atividade 

econômica. As crianças e adolescentes ocupados apresentaram nível de 

escolarização menor do que aqueles que não trabalhavam. A taxa de escolarização 

dos ocupados ficou em 80,3% e alcançou 91,1% entre os que não trabalhavam. O 

distanciamento entre estas duas taxas foi constatado em todas as regiões e 

Unidades da Federação. 
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Crianças invisíveis139 

Tem ganho destaque na imprensa especializada e no debate sobre a 

problemática do trabalho infantil, os estudos sobre a problemática do trabalho 

infantil doméstico. Um fator que define o “sujeito oculto” da exclusão de uma 

parcela significativa da população de crianças e adolescentes. No caso da cidade 

de São Paulo, essa situação está ainda mais encoberta pelo fato de que há uma 

universalização quase completa do acesso ao ensino fundamental. Essa situação, 

joga para as fímbrias da instituição familiar a responsabilidade pelas ocorrências 

de situações semelhantes. “Ao considerar que a quase totalidade de meninas 

empregadas no trabalho doméstico vem de famílias muito pobres, é fundamental 

compreender os valores que estão por trás das suas práticas. Em primeiro lugar, é 

preciso partir da premissa de que as etapas da vida não devem ser encaradas 

apenas em razão de processos biológicos universais. É importante reconhecer a 

possibilidade de que, numa sociedade desigual, como a brasileira, convivem várias 

visões de infância e de adolescência. (...) Na relação entre trabalho infantil e 

desempenho escolar, por exemplo, nota-se um consenso de que crianças pobres, de 

pais pobres e pouco escolarizados, entram mais cedo no mercado de trabalho, 

aproveitam menos a escola e desistem mais facilmente dela. Mas deduzir disso 

que o trabalho doméstico necessariamente reduz o nível de escolaridade das 

meninas é arriscado. Fatores como a discriminação racial e a pouca atratividade da 

escola podem ser determinantes no abandono escolar”140. 

Como bem assinalam as autoras, “a reconsideração de casos concretos, 

inclusive no Brasil, demonstrou que os responsáveis pela pobreza eram, na 

verdade, mecanismos discriminatórios inscritos nas próprias estruturas do mercado 

                                                 
139 Trata-se da arguta denominação de uma pesquisa sobre o significado e as implicações do trabalho 
infantil doméstico no país. ANDI – OIT – UNICEF. Crianças invisíveis. O enfoque da imprensa sobre o 
trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração, São Paulo, Cortez, 2004. 
 
140 Rizzini, Irene e Fonseca, Cláudia. “As meninas e o universo do trabalho doméstico no Brasil: aspectos 
históricos, culturais e tendências atuais” in – OIT – UNICEF. Crianças invisíveis. O enfoque da imprensa 
sobre o trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração, São Paulo, Cortez, 2004. 
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de emprego e da escola. Apesar do reconhecimento universal sobre a correlação 

entre nível de educação e de renda, há amplo debate quanto às causas e às 

conseqüências dessa relação: se a educação serve para propiciar uma ascensão 

socioeconômica, quanto de qualidade, ou se legitima a desigualdade social já 

existente. Paralelamente às medidas acima relacionadas, é fundamental enfrentar 

as causas que levam crianças e adolescentes ao subemprego. No campo das 

políticas públicas, a imposição de programas de ordem assistencial e 

compensatória, ignorando as especificidades locais e os direitos dos cidadãos, 

como ocorre no País, mantém o círculo infindável da pobreza. Acaba por bloquear 

oportunidades de crescimento comunitário e limitar as perspectivas de 

mudança”141. 

Justamente, é importante ficar atentos para as situações decorrentes dessa 

multidimensionalidade da exclusão social a que é feita referência quando se 

resgata o conceito de “inclusão perversa”. No caso das formas de exploração do 

trabalho de crianças e adolescentes no âmbito doméstico, esses mecanismos 

podem ficar ocultos pela trama de relações privadas que domina as relações 

familiares142. 

Nesse sentido, a existência dessa forma de trabalho não remunerado e ilegal 

pertence a um universo de relações que torna muito difícil o fim dessas formas de 

exploração do trabalho humano. ”Não é suficiente, portanto, simplesmente 

reprimir o trabalho. A ênfase deve ser dada à busca de alternativas que respeitem a 

lógica das meninas, oferecendo condições que lhes assegurem uma renda mínima 

e um complemento à formação básica e profissional capazes de expandir seus 

horizontes. É crucial considerar as experiências e as prioridades das crianças, 

refletindo os diferentes momentos de suas vidas, necessidades, anseios e 

                                                 
141 Idem, ibidem, p. 87. 
142 Trata-se de uma problemática também comum com as mulheres. 
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competências. E saber que elas ambicionam e merecem muito mais do que o 

Brasil tem oferecido143.  

São Paulo: Crianças e adolescentes que estudam e trabalham 

Essa problemática do trabalho infantil encontra a cidade de São Paulo como 

uma realidade diferenciada. Diferenças que advêm das características da própria 

cidade e da inserção da sua população e do seu território em uma das regiões mais 

desenvolvidas do capitalismo no país e no mundo144. Por esse motivo, a 

abordagem do problema do trabalho infantil é analisada na sua relação com a 

questão da escola. Assim, foram analisadas as condições de vida, de trabalho e de 

estudo das crianças e adolescentes que estudam e trabalham. Uma vez que a 

cidade apresenta essa diversidade e conflitualidade de territórios, o estudo 

realizado teve o objetivo de analisar os fenômenos de segregação sócio-territorial 

que dão fundamento à tese sobre a inclusão perversa de crianças e adolescentes em 

uma grande cidade, como São Paulo. 

Para atingir concretamente esses objetivos, o estudo proposto se deteve a 

analisar o objeto de pesquisa em duas regiões da cidade: Cidade Tiradentes e 

Paraisópolis. Tentou-se captar o universo da inclusão perversa nessas duas 

regiões. O recurso ao levantamento feito pelos autores do Mapa da 

Vulnerabilidade Social foi de grande utilidade145. 

                                                 
143 Idem, ibidem, p. 88. 
144 É sempre pertinente lembrar que a cidade de São Paulo é uma megalópole de quarta-geração, uma das 
mais avançadas que existem no planeta. 
145 O projeto “Mapa da vulnerabilidade social e do déficit de atenção a crianças e adolescentes no 
Município de São Paulo” - realizado em acordo entre o CEM-CEBRAP e a Secretaria de Assistência 
Social, SAS-PMSP - visa a detecção de diferentes condições de carências sociais por meio da análise da 
distribuição da estrutura sócio-econômica no espaço urbano. A exposição de certas populações e áreas a 
diferentes situações de vulnerabilidade social é abordada a partir da descrição das características 
socioeconômicas e demográficas dos setores censitários do município de São Paulo, a partir das 
informações fornecidas pelo Censo 2000. A cidade de São Paulo tem 13.193 setores censitários. 
Os grupos foram gerados a partir da combinação da dimensão de privação socioeconômica com a de 
estrutura etária. Com a agregação dessas duas dimensões, chegamos a oito grupos, número que permitiu a 
melhor captação da heterogeneidade existente nas áreas que costumamos genericamente chamar de 
‘periferia’.  
O nível de desagregação dos dados no setor censitário permite a visualização detalhada desses grupos no 
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interior do município, conforme pode ser observado nas cartografias - produzidas tanto para São Paulo, 
como para cada uma das subprefeituras . A descrição dos oito grupos pode ser conferida a seguir.  
Nenhuma privação (Grupo 1): este grupo é formado por 8,5% dos setores da região, englobando 6,3% da 
população. Apresenta as melhores condições de escolaridade e renda do município, assim como baixa 
presença de crianças de 0 a 4 anos e adolescentes. O grupo tem 33% dos responsáveis sendo do sexo 
feminino, mas apenas 6,1% deles possui menos de 8 anos de escolaridade. Em resumo, pode-se dizer que 
agrega população mais rica, com alta escolaridade, poucas crianças, pouca densidade e mulheres chefes em 
sua maioria com alta escolaridade. Observando-se a cartografia, percebe-se que o grupo 1 está fortemente 
concentrado na região sudoeste do município, com poucas concentrações nas demais áreas. 
Privação muito baixa (Grupo 2): este grupo é formado por 18,2% dos setores censitários, englobando 
15,8% da população do município. Este grupo se assemelha ao grupo 1 em termos de condições de vida e 
presença de crianças e adolescentes, porém a idade média do responsável é um pouco superior, e apresenta 
maior proporção de mulheres com menos escolaridade – 12,2% com até 8 anos de estudo. No mapa, 
observa-se que a localização desse grupo é um pouco mais dispersa do que o primeiro, apesar de haver uma 
forte concentração ao redor do núcleo sudoeste melhor inserido socialmente. 
Baixa privação – condições de precariedade socioeconômica médias e presença de famílias idosas 
(Grupo 3): este grupo é formado por 17,5% dos setores censitários e engloba 16,4% da população. Ocupa 
o terceiro lugar em condições socioeconômicas e apresenta famílias mais idosas do que os dois grupos 
anteriores. Apresenta ainda a menor concentração de crianças de 0 a 4 anos (5,8% de sua população) e 
baixa presença de jovens de 15 a 19 anos (8,8% de sua população total). Em termos de escolaridade, apesar 
de apresentar um elevado percentual de responsáveis pelo domicílio alfabetizados (97,2%), diferencia-se 
dos grupos 1 e 2 quando observamos os chefes com ensino fundamental completo (apenas 57,7%). O grupo 
3 encontra-se localizado ao redor do grupo 2 e também no início da zona leste. 
Média-baixa privação – condições de precariedade socioeconômica altas e presença de famílias 
velhas (Grupo 6): formado por 11,8% dos setores censitários, com 11,4% da população. Este grupo 
apresenta características bastante interessantes: possui a maior concentração de chefes mulheres (32,7% dos 
responsáveis por domicílio do grupo), sendo que mais 24,9% delas possuem no máximo 8 anos de 
escolaridade. Possui também chefes mais idosos, com baixa presença de crianças de 0 a 4 anos, porém a 
presença de adolescentes é análoga à média do município. Em termos de rendimento e escolaridade possui 
um perfil parecido ao do grupo 4. Em termos espaciais, esse grupo encontra-se próximo ao grupo 3.  
Média privação – condições de precariedade socioeconômica médias e com presença de famílias 
adultas (Grupo 4): este grupo é formado por 18,7% dos setores censitários, e engloba 20,8% da população 
da região. Este grupo apresenta características próximas às médias observadas, com exceção dos 
rendimentos, que são inferiores aos observados para o total do município. Porém, algumas características 
colocam-no em pior condição do que o grupo 6, como a maior concentração de crianças de 0 a 4 anos, por 
exemplo. Espacialmente, esse grupo localiza-se nas áreas mais periféricas do município. 
Alta privação – condições de precariedade socioeconômicas médias e presença de famílias jovens 
(Grupo 5): este grupo é formado por 6,0% dos setores censitários, englobando 7,5% da população do 
município. Caracteriza-se pela presença de chefes jovens – idade média de 38 anos, 28% dos chefes com 
idade entre 10 e 29 anos - com baixos níveis de rendimento (67,2% dos responsáveis pelo domicílio 
ganham até 3 salários mínimos) e escolaridade (apenas 25% dos chefes de família têm ensino fundamental 
completo). É o segundo pior grupo nos indicadores de renda e escolaridade. Neste grupo observa-se o 
menor percentual de chefes mulheres, 21,5%, sendo que 18,5% delas possuem até 8 anos de escolaridade, 
no máximo. Espacialmente, localiza-se nas áreas periféricas do município de São Paulo. 
Alta privação – condições de precariedade socioeconômicas altas e presença de famílias adultas 
(Grupo 7): este grupo é formado por 16,2% dos setores censitários, com 18,0% da população. É 
caracterizado por chefes adultos, com baixa renda (60,4% ganham até 3 salários mínimos) e baixa 
escolaridade (apenas 31,5% dos chefes têm ensino fundamental completo). Apresenta ainda grande 
concentração de crianças de 0 a 4 anos e forte presença de adolescentes (11,2% da população do grupo têm 
entre 15 e 19 anos), além de 30% dos responsáveis serem do sexo feminino (25,4% com até 8 anos de 
escolaridade). No Mapa 3, nota-se que esse grupo está tipicamente presente nas áreas periféricas.  
Altíssima privação (Grupo 8): este grupo é formado por 3,1% dos setores censitários, e engloba 3,8% da 
população. Caracteriza-se por possuir os piores indicadores do município de São Paulo. Possui a maior 
concentração de crianças de 0 a 4 anos (13,7% da população), grande concentração de jovens de 15 a 19 
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Para o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa foi escolhido analisar 

com centralidade a população infanto-juvenil que estuda e trabalha. Essa escolha 

representou uma opção metodológica que sintetiza a concepção de infância e de 

adolescência que a autora defende no presente trabalho.  

“O adolescente revela-se não como adolescente, mas como pessoa. Essa 

revelação é a tacada ameaçadora à identidade de adulto e à autoridade desta 

categoria etária sobre os seres em formação (crianças e adolescentes), e, 

portanto, para protegê-las, há uma necessidade de reificação e categorização, e 

diz-se: são coisas de adolescente”146. 

Tratou-se de uma escolha que testou profundamente a disposição de 

confrontar saberes e conhecimentos sobre uma matéria que, embora pareça muito 

trivial, reveste-se de uma complexidade muito grande. Como foi assinalado na 

introdução, para um melhor aprofundamento das questões relacionadas à pesquisa 

foram aplicadas duas rodadas de grupos focais. Esse material é apresentado e 

discutido na parte final deste e do próximo capítulo. 

Para facilitar o entendimento das questões apontadas, pareceu mais eficaz 

fazer uma apresentação que analisasse os resultados da pesquisa realizada147. Para 

                                                                                                                                                 
anos (11,1% da população do grupo) e baixa idade média do responsável (38 anos). Seus indicadores de 
escolaridade são péssimos: apresenta a pior taxa de alfabetização entre todos os grupos, só 81,8% do total 
de responsáveis; apenas 19,1% dos responsáveis têm ensino fundamental completo; entre os responsáveis 
do sexo feminino, 91,8% possuem até 8 anos de escolaridade. Também apresenta os piores indicadores de 
renda: 75,9% dos responsáveis por domicílio ganham até 3 salários mínimos.  
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147 NOTA METODOLÓGICA 
Universo: jovens de 7 a 14 anos, estudantes e exercendo atividade econômica remunerada, moradores das 
regiões paulistanas de Paraisópolis e Cidade Tiradentes 
Data do campo: segundo semestre de 2002. 
A amostra é de 200 entrevistas, distribuídas regionalmente, sendo 100 em Paraisópolis e 100 Cidade 
Tiradentes.  Definiu-se a utilização de método intencional de amostragem devido o tamanho do 
universo, suas caracteristicas especificas e da sua distribuição geográfica. 
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um melhor entendimento, o relatório dela foi incluído nos anexos junto com o 

questionário utilizado para realizar o levantamento junto às crianças e adolescentes 

das duas regiões estudadas. 

A realidade do trabalho infantil é discutida levando em conta o 

comportamento do segmento etário analisado e as realidades advindas das regiões 

analisadas. Como já foi discutido antes, Paraisópolis e Cidade Tiradentes 

constituem assentamentos humanos caracterizados pela sua exclusão social. De 

outro lado, eles apresentam diferenças em função da sua localização que 

condicionam o comportamento dos agrupamentos humanos. 

Na pesquisa foram levantados os principais traços que são característicos da 

inserção da criança e do adolescente no mercado de trabalho. O primeiro que 

chama a atenção é o fato, já comprovado nos estudos sobre o tema, que a atividade 

produtiva em que se inserem as crianças tem como característica básica o fato de 

serem atividades sem qualificação que nada acrescentam a formação futura das 

crianças trabalhadoras. A situação apresenta grandes semelhanças nas duas regiões 

analisadas. Isso se expressa na alocação prioritária do grupo analisado nas funções 

relacionadas às vendas e ao carregamento (e descarregamento) de mercadorias. 

De outro lado, chama a atenção da ocorrência do trabalho infantil 

doméstico, principalmente em Cidade Tiradentes. Isso sugere, também o 

                                                                                                                                                 
No entanto, a título de referência, pode–se inferir que a margem de erro calculada para esta amostra, 
considerando-se os resultados totais, é de +- 6,9 pontos percentuais dentro de um intervalo de confiança de 
95%. A margem de erro para o total de entrevistas por região é de +- 9,8 pontos percentuais.  
 
A pesquisa foi do tipo quantitativa, através de entrevistas domiciliares e em ponto de fluxo definidos a 
partir do perfil predominante do público - alvo (escolas da rede estadual e municipal de ensino fundamental 
e médio nas regiões  da Cidade Tiradentes e Paraisópolis). 
 
As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e direta, a partir de questionário previamente estruturado. 
As questões contemplam técnicas exploratórias a partir de perguntas abertas (respostas espontâneas), bem 
como questões com alternativas de respostas previamente indicadas aos entrevistados. 
Paraisópolis:EMEF Professor Paulo Freire 
                    EE Professora Etelvina de Goes Marcondes  
Cidade Tiradentes: EMEF Wladimir Herzog 
                               EE Fernando Mauro Pires da Rocha 
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enquadramento dessa atividade pelas crianças decorrente da inserção delas 

(principalmente meninas, como se verá) em redes familiares de exploração desses 

serviços domésticos. 

Nessas tabelas é possível captar a diferença dos territórios envolvidos na 

pesquisa. A atividade do gandula é típica de uma região que concentra riqueza, 

como é o caso do Morumbi, vizinho da favela de Paraisópolis um bairro de alta 

renda. 

De outro lado, a atividade no comércio, vinculada a um negócio 

tipicamente familiar como a pizzaria, envolve uma parcela significativa da 

população de crianças em Cidade Tiradentes. 

É importante examinarmos a questão do trabalho desenvolvido por crianças 

e adolescentes nessas duas regiões. Embora haja uma maioria que mantenha um 

vínculo mais esporádico com a atividade de trabalho, há um percentual importante 

(perto dos 20 por cento) que trabalha todos os dias. Dos que trabalham todos os 

dias, a maioria está trabalhando no comércio. Outra indicação significativa diz 

respeito à intensidade e freqüência do trabalho doméstico a qual envolve 6 dias 

por semana, na maioria dos casos. 

Há, também, uma ocorrência destacada à participação segundo o sexo e à 

freqüência do trabalho. Nesse sentido, a atividade vinculada ao comércio, na 

categoria de vendas, é predominantemente feminina. As meninas se destacam nas 

funções de babás e serviços domésticos. 

Já os meninos são ocupados na função de carregadores (carrega e 

descarrega caminhões). É significativo que as vendas domiciliares sejam 

marcadamente femininas. O dado mais grave retrata a superexploração da força 

de trabalho das crianças. Elas recebem em média R$ 53.74 sendo pequena a 

diferença de valores entre as duas regiões analisadas. 
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Um dado que pareceu de grande relevância para a análise do fenômeno é 

que, a grande maioria nas duas regiões dá parte do que ganha para ajudar nas 

despesas da casa. O que configura o trabalho como fundamental para as famílias 

nas duas regiões analisadas. 

Quanto às motivações e necessidades das crianças que trabalham. A 

maioria tem uma freqüência no trabalho que é esporádica e que dessa forma obtém 

uma remuneração baixa e um serviço desqualificado na maioria das menções 

levantadas. Já dos que trabalham de vez em quando, 44% o faz até cinco dias. 

A média de horas trabalhadas, tomando o total da amostra como base, é de 

4,95 horas/dia. A intensidade da utilização dos serviços das crianças, em sua 

maioria, não tem qualquer formalidade. Não há diferenças significativas entre as 

duas regiões à hora de se analisar a distância do local de trabalho. A maioria 

trabalha perto, não pega condução. 

Outro elemento importante quanto ao envolvimento das crianças e 

adolescentes com o trabalho. A média de idade em que eles começam a trabalhar, 

no serviço atual é de 10,16 anos. O dado significativo é que a média de idade em 

que começa a trabalhar é mais de 5 a 9 anos. 

A despeito do caráter precário e desqualificado, as crianças declararam 

gostar da atividade que estavam realizando, podendo essa questão estar 

relacionado com a necessidade do ganho mensal. As crianças disseram ter muita 

vontade de trabalhar mas essa vontade se traduz na vontade de ganhar dinheiro 

para ajudar os pais e nas despesas da casa. 

Essa questão remete ao entendimento do que deva ser entendido como 

satisfação com o trabalho. Embora a maioria declare sua satisfação em função do 

ganho e da possibilidade de ajudar à família, mais de um terço do total da amostra 

analisada, nas duas regiões, afirmaram que esse era pesado, perigoso, duro, 

exigente do ponto de vista físico e que deixa muito cansado. 



 105 

A necessidade de se ter dinheiro para ter acesso a bens e auxiliar a família é 

a motivação preponderante. Igualmente, é importante perceber que a decisão 

quanto ao trabalho é interferida por outros, em geral adultos. Nesse sentido, um 

percentual grande atribuiu à outro/a a motivação para o trabalho. Essa razão 

aparece com mais intensidade em Cidade Tiradentes, principal. O critério continua 

sendo a decisão de trabalho por causa de outros. A alegação desse outro que quer 

que a criança trabalhe é para ajudar nas despesas da casa, para ajudar os pais e 

para não ficar na rua. Em Paraisópolis as motivações externas foram mais intensas 

do que em Cidade Tiradentes. E o desejo de autonomia foi claramente expresso no 

caso daquela favela. 

Embora tenha sido reconhecida a necessidade do trabalho, a imensa maioria 

aponta o estudo como mais importante. As crianças se dividem igualmente ao 

responder sobre a importância do trabalho. 

Inquiridos sobre o sucesso na vida adulta, a imensa maioria dos 

entrevistados atribuiu ao estudo a garantia desse sucesso. Nesse sentido, grande 

parte almeja profissões com nível universitário. 

Quando as preferências não requerem nível universitário, as profissões são 

voltadas para a segurança. Há uma preferência pela profissão de jogador de 

futebol, que é a mais desejada. Em síntese, a grande maioria diz que para 

conseguir o que se almeja no futuro é necessário estudar bastante, bem como, ler e 

escrever. 

 

O trabalho do grupo focal 

O trabalho com o grupo focal foi organizado com o objetivo de clarificar as 

questões que foram apontadas durante a pesquisa quantitativa. Por se tratar de uma 

metodologia de análise qualitativa, o grupo focal foi dividido em dois para cobrir 

as necessidades da pesquisa nos territórios abrangidos. 
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Foi feita a gravação das entrevistas e com base nelas e nas necessidades da 

análise do material foram trabalhados os conteúdos das falas das crianças e 

adolescentes envolvidos. 

Uma primeira questão diz respeito à necessidade de cobrir os conteúdos já 

indicados no decorrer da pesquisa e a redação esteve sintonizada com as 

exigências do aprofundamento propiciado pelo exame de todas as entrevistas 

aplicadas. 

Para o desenvolvimento do presente relato foram divididas as questões 

conforme a necessidade de examinar, de um lado, os aspectos do trabalho e, de 

outro, da educação e do imaginário de lazer e de futuro apontado pelos 

entrevistados. 

Uma primeira constatação importante pode ser resumida em torno da 

questão da valorização que todos os integrantes do grupo focal manifestaram 

quanto à importância do trabalho como atividade que propicia rendimentos que 

são vistos como necessários para a manutenção da família. 

As manifestações foram, nesse sentido, inequívocas. Trabalha por que precisa? 

• “Moro de aluguel e preciso ajudar também nas compras” 

• “Preciso comprar o material escolar” 

• “O dinheiro é importante para a minha família, e ajuda meu pai e minha 

mãe” 

• “Ajudo só quando é necessário” 

• “O dinheiro é só para comprar minhas roupas” 

• “Às vezes alguém perde o emprego, e por isso eu preciso trabalhar” 

• “Dou um pouco do dinheiro para a minha família” 

Há também a percepção da necessidade de trabalhar em decorrência do 

imperativo do ganho e da atividade, se possível e quando possível, bem 
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remunerada. Colocados diante dessa questão, a resposta traz o reconhecimento da 

dureza do ganho pequeno e das longas jornadas. Quanto você recebe de salário? 

• “$ 30,00 reais por semana” 

• “$ 50,00 reais por semana” 

• “$ 40,00 reais por dia, (vendendo flor artificial) no Parque Ibirapuera, 

ganho $ 1.000,00 (hum mil por mês) dou para a minha mãe a maior 

parte e fico com $ 40,00 reais” 

• “$ 100,00 reais por mês” 

• “$ 260,00 e dá $ 50,00 reais para a família” 

Indagados sobre o número de horas e dias trabalhados, o grupo respondeu 

dando destaque aos seguintes conteúdos: 

• “Trabalho das 14h às 19 h, de segunda a sábado” 

• “Das 13h às 17h, de segunda a sexta” 

• “Das 14h às 16h, de segunda a segunda-feira” 

• “Trabalho das 13h até terminar o serviço do dia produção, faço várias 

coisas, mas o principal é capacetes de motocicletas de segunda a sexta” 

• “Trabalho das 13 às 22h ou 23h depende se a pizzaria estiver cheia, 

segunda a sexta-feira” 

• “Trabalho das 12h às 19h, de segunda a domingo” 

• “Trabalho das 13h às 19h todos os dias, inclusive feriado” 

• “Das 7h às 13h, de segunda a sábado” 

• “Trabalho das 11h às 19h, segunda a sábado” 

Outra questão que foi abordada pelos grupos foram os conteúdos da 

segregação e do não reconhecimento do trabalho. Em particular, a questão era 

construída em torno da figura (boa ou má) do patrão. A esse respeito, por 

exemplo, havia a resposta sobre “Quem acha o patrão legal e por quê?” As 

colocações são bastante ilustrativas. 

• “Ele é divertido, mas a patroa é brava” 
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• “A patroa é a minha tia, então é boa” 

• “Quando não tem movimento deixa a gente à vontade, mas no limite” 

• “Quando termino o trabalho antes da hora o patrão que é muito bacana 

deixa ir embora” (ela trabalha por produção) 

As recompensas são valorizadas. “Sou “gandula” no tênis, e quando tem pouco 

trabalho posso jogar tênis”, ou outra, “a patroa além de pagar $100,00 por mês, me 

trata como se fosse da família”. Ou, ainda, “o meu patrão é ótimo, mas quando 

está de veneta...” 

“Quando está de bom humor ótimo, mas quando está brava reclama muito”. 

  A percepção do preconceito e da agressão é manifesta no local de trabalho. 

Como mostra a pergunta, “alguém xinga vocês?”.  “O patrão não, mas alguns 

fregueses do bar já me mal trataram”, “o meu patrão é muito brincalhão, me 

chama de baleia, “paraíba”, mas é tudo  brincadeira”. 



Capítulo 4. Trabalhadores e estudantes: 

determinações e imaginário 

 
Como foi assinalado antes, este trabalho procurou entender o problema do 

trabalho infantil tendo como perspectiva de análise a questão da exclusão social 

que padecem as crianças e adolescentes na relação com a instituição escolar. Este 

capítulo deve ser lido e interpretado dentro do conjunto da pesquisa cujos 

resultados são apresentados no presente capítulo e no anterior. 

Uma dimensão que pareceu relevante para o debate das questões aqui 

abordadas diz respeito à adoção pelos governos nacionais e infranacionais de 

programas sociais visando o combate à pobreza e à exclusão social. Como foi 

abordado antes no presente trabalho, a nova configuração da situação econômica 

com a hegemonia neoliberal, a crise da sociedade do trabalho, a precarização das 

relações de trabalho e o crescimento explosivo dos indicadores de pobreza e de 

miséria. 

“O papel do Estado vem mudando desde o final da guerra fria, 

principalmente pelo restabelecimento no plano mundial, da hegemonia 

norteamericana. Em grande medida, o consenso keynesiano, construído a 

partir da grande depressão de 1929, passou a dar lugar ao diagnóstico de 

uma nova direita dentro do espectro político sobre a crise econômica desde 

1973. De um Estado de Bem-Estar Social, desenvolvimentista e interventor, 

passou a ganhar destaque o Estado Mínimo, segundo o ideal definido pelo 

projeto liberal a partir do chamado Consenso de Washington. Nesse 

ambiente, para os países periféricos, propõe-se o encolhimento das 

estruturas e da atuação do Estado. A ênfase para a atuação do Estado 

seria a de regulador de mercados e fiscalizador da conduta dos agentes 

econômicos. Nesse sentido, as privatizações e novas modalidades de 
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organização público-privado originaram-se de pressões impostas pelos 

organismos internacionais financiadores internacionais e vêm influindo na 

capacidade das administrações locais. A proposta do Estado Mínimo 

alterou o eixo de atuação do Poder Público, com uma conseqüente 

redefinição de seus espaços institucionais e com impactos sobre o papel 

dos governos municipais”148. 

Isso coloca questões substantivas para as formas de relacionamento entre as 

esferas da produção e da reprodução149. Em particular, essa conjuntura tem 

alimentado o surgimento de políticas dirigidas a combater a pobreza e a exclusão 

que tem como foco a concessão de auxílios do Estado para a população mais 

afetada pelas situações de pobreza e miséria em troca do compromisso da 

permanência dos filhos na escola. 

Foi considerado pertinente para um melhor entendimento das questões que 

vêm sendo trabalhadas desde o início, a apresentação de um quadro de referência 

sobre as principais características dos dois territórios no que tange, principalmente, 

à relação da população infanto-juvenil com a instituição escolar. Foi tentado, 

também, resgatar um quadro das determinações sócioeconômicas que estruturam 

as duas regiões analisadas enquanto zonas de “inclusão perversa”. Para a 

montagem desse quadro de referência, foram de grande utilidade os estudos 

realizados pela Coordenadoria do Orçamento Participativo para a caracterização 

dos respectivos territórios150 que foram arrolados no anexo. 

Paraisópolis e Cidade Tiradentes: “territórios de inclusão perversa” 

                                                 
148Pochmann, Marcio (org.). Desenvolvimento, trabalho e solidariedade, São Paulo, Cortez Editora, 1ª 
edição, 2002, p. 52. 
149 Dubet, op. cit. 
150 No período em que esta Pesquisa foi desenvolvida, o município de São Paulo passou por uma 
reformulação político-administrativa em função da criação em 2002 das subprefeituras que vieram a 
substituir as antigas administrações regionais. O levantamento que foi utilizado aqui mantém ainda a 
referência a essas administrações regionais e pode ser lido nos anexos do presente trabalho. 
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Desde o início da apresentação deste trabalho, as informações que aqui são 

apresentadas visam completar a caracterização das duas regiões e também levantar 

informações pertinentes sobre a articulação dos diversos fatores de exclusão social 

nesses territórios. A região do Campo Limpo, Vila Andrade, em que se situa a 

favela de Paraisópolis e a de Cidade Tiradentes, se localizam nos distritos que 

concentram as crianças e adolescentes e, também, as famílias de maior índice de 

pobreza e miséria. “Quanto ao perfil etário da população, observa-se que os 

maiores contingentes de crianças e adolescentes (0 a 15 anos) estão nos distritos 

de Grajaú, Sapopemba, Brasilândia, Jardim Ângela, Cidade Ademar, Cidade 

Tiradentes, Itaquera, Campo Limpo, Cidade Dutra, Capão Redondo, Jardim São 

Luís, Sacomã, Jabaquara, Itaim Paulista e Lajeado, que, juntos, representam 36% 

(1 milhão) do total da população dessa faixa etária, sendo que desse total o 

número de crianças e adolescentes do sexo masculino (50,3%) é ligeiramente 

superior ao de mulheres (49,7%)”151. 

Aliás, é significativo o fato de que essa população, marcada pela carência e 

pela pobreza, está altamente concentrada no território da cidade. “A distribuição 

distrital da população mostra que um quarto dela (23,8%), o que significa 2,48 

milhões, está concentrada em apenas 10 de um total de 96 distritos (Grajaú, 

Sapopemba, Brasilândia, Jardim Ângela, Cidade Ademar, Capão Redondo, 

Jardim São Luís, Sacomã, Jabaquara e Itaim Paulista). Se considerarmos a 

distribuição de metade da população, constataremos que ela encontra-se 

localizada em 27 distritos, ou seja, metade da população do município reside em 

pouco mais de ¼ dos distritos”152. 

Paraisópolis e Cidade Tiradentes 

O estudo que foi realizado debruçou-se sobre a realidade da favela de 

Paraisópolis que configura um território carregado de simbolismos que tem a ver 
                                                 
151 Pochmann, Marcio (org.). Desenvolvimento, trabalho e solidariedade, São Paulo, Cortez Editora, 1ª 
edição, 2002, p. 24. 
152 Idem, ibidem, p. 24. 
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com as especificidades da sua implantação enquanto assentamento irregular que 

faz fronteira com uma região de alta renda que é o bairro do Morumbi no distrito 

administrativo de Vila Andrade. 

Neste momento, é interessante resgatar os distritos de que se compunha até 

meados de 2002 a Administração Regional do Campo Limpo153. Eles eram: 

Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luiz e Vila Andrade. 

Cidade Tiradentes também é um distrito do qual nasceu em 2002 uma 

subprefeitura. Até aquele ano, ele se manteve dentro da área de abrangência da 

Administração Regional de Guaianases, que era formada pelos distritos de Cidade 

Tiradentes, Guaianases e Lajeado. A origem de Cidade Tiradentes está 

intimamente vinculada à história da ditadura militar e seus empreendimentos. Lá 

foram implantadas as famosas Cohabs que formaram rapidamente um dos 

cinturões de exclusão que a explosiva urbanização da cidade acabou gerando nos 

últimos 45 anos.  

Crianças e adolescentes em áreas de inclusão perversa 

Como já foi mencionado anteriormente, a população infanto-juvenil nas 

duas regiões era das mais elevadas na cidade, trazendo com toda dramaticidade o 

problema da educação escolar, dos elevados níveis de pobreza e exclusão e a 

precarização generalizada das condições de vida. É significativo perceber como os 

fatores de renda e de déficit de inclusão escolar interferiram fortemente na 

situação das crianças e adolescentes e suas famílias nessas duas regiões. Na 

verdade, o problema é de antiga data, pois ele remonta ao próprio processo de 

implantação da cidade. São Paulo nunca conseguiu garantir condições de vida 

digna para as populações assentadas nesses e noutros bairros periféricos. Ao 

mesmo tempo, pelo fato da região de Paraisópolis ser vizinha de uma zona que 

concentra enclaves de alta renda e escolaridade tem uma diferença notável com a 

                                                 
153 Depois da aprovação da lei das subprefeituras em 2002, essa Administração Regional foi dividida em 
duas. As subprefeituras de Campo Limpo e Jardim Ângela. 
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situação de Guaianases onde está assentada a população de Cidade Tiradentes. A 

comparação fica bem gritante e contrastante quando cotejadas essas áreas. Nos 

anexos estão os mapas e tabelas que podem ajudar a reconstituir essa trajetória. 

Importa notar quanto isso afeta o universo familiar e o das crianças. As 

determinações originadas dessas situações de extrema exclusão social envolvem 

também as condições de vida do conjunto das famílias submetidas a essa 

condição. O agravamento da crise social e econômica que se abateu sobre o país, e 

em última instância no mundo, levou às famílias, e como foi visto antes, às 

próprias crianças a buscar ocupar uma posição “produtiva”. Desse modo, as 

famílias passaram por um processo de redefinição dos seus papéis com o 

questionamento crescente da figura do chefe provedor154. 

Nesse sentido, a situação de Paraisópolis, encravado em meio à Vila 

Andrade, onde se situa o bairro do Morumbi, remete a uma situação de 

“focalização” ou de “gueto” em que precarização e miséria estão recortadas e 

circunscritas espacial e socialmente. 

Já, no caso de Cidade Tiradentes há uma virtual universalização das 

condições de exclusão em função do caráter disseminado e abrangente das 

condições de vida precária, com altos índices de miséria e exclusão. 

As realidades de Paraisópolis e Cidade Tiradentes são ilustrativas do que se 

pretende afirmar aqui. Se analisados pela ótica dos critérios de renda, o contraste 

fica bastante claro. Embora a realidade da pobreza e da precarização das condições 

de vida sejam semelhantes nos dois casos. A discrepância aparece à hora de 

confrontar a realidade que nasce da proximidade do que denominamos até aqui de 
155“inclusão perversa”. Paraisópolis, embora abrigue uma população de baixa 

renda e de condições de vida precárias parece estar em condições melhores que 

Cidade Tiradentes, pois a vizinhança das áreas de alta renda, nesse caso 

                                                 
154 A esse respeito ver as observações de Lilia Montali no capítulo 2 do presente trabalho. 
155 Para completar o exame dessas questões ver anexos. 
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específico, acarreta “benefícios” para a população moradora que o extremo da 

zona Leste não tem, pelo menos nesses locais. 

A universalidade progresiva do combate à exclusão 

A adoção de mecanismos redistributivos tem se generalizado no país depois 

do aprofundamento das políticas macroeconômicas de cunho neoliberal e do 

avanço do processo de reestruturação produtiva do capitalismo que tem posto em 

questão o emprego e a renda de parcelas cada vez maiores da população. Esse 

processo afeta mais diretamente a quem mora nos assentamentos irregulares e as 

condições vida precárias que caracterizam as regiões periféricas. 

Os chamados programas sociais como o bolsa-escola e o renda mínima, 

para falar de dois dos mecanismos mais difundidos e generalizados na sociedade 

brasileira nos últimos anos, tem se tornado progressivamente peça chave das 

políticas sociais. Há quem avalie que tais programas têm um conteúdo limitado e 

permeável às deformações clientelistas e fisiológicas. Outros, ainda julgam que 

esses programas sociais constituem panacéias de pouco alcance para enfrentar uma 

situação de agravamento das condições socioeconômicas da grande parcela da 

população. 

Mas, a adoção dos programas sociais tem se mostrado capaz de minimizar o 

impacto dessas tendências mais destrutivas da economia atual. No caso das 

crianças, muitas delas retornam à escola o que permite se dedicar aos estudos. 

Embora haja que reconhecer os limites da escola nos tempos atuais, em que há 

uma perda da centralidade do trabalho humano que se reflete sobre ela. A 

associação dos programas sociais como o renda mínima ou o bolsa escola tem sido 

importantes para retirar muitas crianças do trabalho precoce.  

Passar-se-á ao exame dos resultados da pesquisa aplicada junto às crianças 

e adolescentes dessas duas regiões no que diz respeito à escola e suas expectativas 

quanto ao futuro. 
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O levantamento revela que há na cidade de São Paulo, mesmo com essas 

realidades contraditórias, uma situação em que os indicadores de escolarização 

tendem a se refletir com bastante uniformidade. 

A tabela a seguir ilustra bem a importância da escola pública como destino 

da população pobre da cidade. Diante desse quadro, entende-se melhor a 

importância da adoção de mecanismos redistributivos como o renda mínima para a 

manutenção da criança e o adolescente na escola e para a manutenção da 

família156. 

                                                 
156 Segundo informações da Prefeitura de São Paulo, “80% dos beneficiários diretos são mulheres, sendo 
que no programa renda mínima este percentual chega a 87%”. Como balanço da implantação desses 
programas sociais, a Prefeitura afirma que “a cada 5 famílias pobres no município de São Paulo, pelo 
menos 4 já são beneficiados”. Grupo de Apoio ao Programa de Governo, São Paulo, setembro de 2004, p. 
55. 
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O gosto pelo estudo é um elemento importante na preferência das crianças 

pela escola, mas deve ser contrastado com as críticas ao seu funcionamento. Esse 

gosto reflete uma avaliação pragmática sobre o significado da escolarização hoje. 
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%

TOTAL Masculino Feminino 07 a 10 anos 11 a 14 anos 1ª a 4ª serie 5ª a 8ª serie Até 2 sm mais de 2 sm não sabe
peso do segmento (em %) 100% 78% 22% 16% 84% 34% 65% 34% 45% 22%

MUITO IMPORTANTE 96 96 93 94 96 93 97 93 97 98
..Para ter emprego/trabalhar 43 45 36 31 45 26 52 42 41 49
..Para aprender /adquirir conhecimento/ficar 38 38 36 50 35 54 28 46 36 28
..Para ser alguém na vida/ter um futuro melhor 28 22 48 6 32 12 36 22 39 14
..Para ter educação/valores morais/saber se 14 14 11 3 15 10 15 16 12 12
..Para ter uma profissão 9 9 9 3 10 6 11 9 8 12
..Para ganhar dinheiro (e poder gastar/comprar) 5 6 0 6 5 6 5 1 4 12
..Para não brigar/entrar crime/não ficar na rua 4 4 7 3 5 6 4 4 6 2
..Passar de ano/se formar 4 4 2 3 4 6 2 3 3 5
..Para ser inteligente 3 3 2 6 2 3 3 3 3 2
..Entrar na faculdade 2 3 0 0 3 1 3 1 3 2
..Gosta de estudar/de ser estudioso/de fazer 2 3 0 9 1 4 1 3 - 5
..Para não passar vergonha 2 2 2 9 1 6 - 3 1 2
..Para ajudar em casa/família 2 2 0 0 2 1 2 3 1 -
..Ganha lanche 1 1 0 3 1 3 - 1 - 2
..Outras respostas 2 3 2 6 2 4 2 3 2 2
..Não sabe * 1 0 0 1 1 - - - 2

UM POUCO IMPORTANTE 3 2 7 6 2 4 2 6 1 2
NÃO SABE 2 2 - - 2 3 1 1 2 -

SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR MENSAL

������&��	�"���	�����
	�����	���	�'� 	���� ���

 

Finalmente, o balanço das atitudes diante do lazer e do futuro indicam que 

as crianças dessas duas regiões almejam uma melhoria na qualidade de vida que 

está além dos limites da escola e da condição imediata. 
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O balanço do tempo gasto com o trabalho, a família e o lazer indicam que o 

trabalho infantil tem uma presença muito intensa no cotidiano dessas crianças. 
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A existência de uma divisão social do trabalho no seio da família de modo a 

integrar o cotidiano das crianças à lógica de reprodução dessa instituição se 

expressa no envolvimento das crianças no desempenho de tarefas domésticas. 
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O grupo focal e a temática da escola e das expectativas futuras 

Assim como no capítulo anterior, é importante apresentar os resultados do 

grupo focal cujas duas sessões auxiliaram ao exame das questões abordadas no 

que se refere à educação e às expectativas futuras das crianças. A seguir, uma 

sintética exposição de questões relevantes que foram assinaladas. 

Qual a profissão que você gostaria de ter? 

 “Veterinária” 

 “Medicina” 

“Engenharia” 

“Arquitetura” 

“Professora de Educação Física” 

“Professora” 

“Auxiliar de enfermagem” 

“Nunca pensei nisso” (um adolescente de 14 anos) 

“Trabalho em qualquer coisa” (uma menina de 12 anos) 
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As respostas ilustram o interesse das crianças em procurar profissões, que 

via de regra, necessitam de curso de nível universitário. 

Trabalhando agora, dá para ter essa profissão? 

“Não é fácil, mas temos que juntar dinheiro para estudar na faculdade”. 

Essa desconfiança quanto à possibilidade da realização das expectativas é, 

também, um elemento que se destaca nas falas. As crianças embora sonham com 

um futuro melhor, são obrigados a desconfiar e se perguntar se tal coisa é possível. 

Por que não tentam entrar numa faculdade pública, e não têm que pagar? 

- nenhum dos entrevistados sabia que existia faculdade que não precisava 

pagar 

Vocês tiram notas boas? 

- a maioria disse tirar boas notas S+ 

- as notas são letras parabéns (P), satisfatório (S), e não satisfatório (NS)   

Gostam mais de ficar com a família ou com os colegas? 

- A grande maioria respondeu “com a família” 

O que você mais gosta de fazer quando está se divertindo? 

“Jogar vôlei, um pouco de tudo, escutar música, axé, reggae, ver filme, 

jogar futebol e apenas um gosta de ficar no computador” 

O que vocês mais gostam de fazer? 

“Jogar bola, ficar com o namorado, andar de bicicleta, nadar e dançar” 

O que vocês fazem na hora do lazer? 

“Andamos pela rua”, “vamos para um clube perto, mas não dá para ir 

sempre porque tem que pagar” (para dançar pagam de $ 3,00 a $ 5,00 reais 

dançam axé, hip-hop), ou “ficamos na praça dando voltas” 

- apenas um gosta de dançar hip-hop “porque da muita briga, mas eles 

deixam menor entrar” 

Em que lugar vocês fazem mais amigos na escola ou no trabalho? 

“Na escola”. 

Você acha a escola legal? Por quê? 
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“Porque lá a gente encontra os amigos” 

Gosta das aulas? 

“Às vezes, porque tem professor muito mal educado, a gente pergunta 

alguma coisa e eles nunca respondem” 

Gosta mais de estudar ou trabalhar? 

A maioria respondeu “as duas coisas” 

O que vocês mais gostam de fazer? 

“Viajar para casa dos parentes” (em geral lugares distantes e vão de 

ônibus). A falta de alternativas de lazer de qualidade faz com que as crianças 

devam viajar longas distâncias sem que lhes seja garantido o divertimento. 

O que vocês menos gostam de fazer? 

“Arrumar a casa” 

“Lavar louça” 

“Ficar em casa, sem fazer nada”. É sintomático que as respostas tratam 

centralmente das tarefas e serviços domésticos. 



Considerações finais 
 

É chegada a hora de fazer um balanço a respeito da pesquisa realizada. O 

levantamento bibliográfico permitiu uma avaliação crítica das teorias que visam 

problematizar as situações de exclusão social que predominam em nossas 

sociedades. 

Nesse sentido, foi importante resgatar o debate sobre a “inclusão perversa”. 

Esse conceito pareceu feliz à hora de construir o marco interpretativo a respeito 

das situações de marginalização social, política e cultural que cercam a vida e o 

cotidiano das populações assentadas nas regiões periféricas da cidade. 

Foi de extrema importância à possibilidade de problematizar os fatores da 

referida exclusão social, ou da inclusão perversa, na população infanto-juvenil que 

freqüenta a escola. As indicações sobre o peso e a influência das dinâmicas 

institucionais e sociais contidas na escola, permitiram situar melhor a combinação 

dos referidos mecanismos de exclusão social com os que atravessam o sistema 

escolar. Foi importante verificar que exclusão social e exclusão escolar estão 

intimamente relacionadas nos tempos de hoje. Principalmente à hora de se efetivar 

as promessas (frustradas) da universalização dos direitos e das liberdades ao 

acesso e à permanência no sistema de ensino. 

Mas esse debate, sempre vivo e intenso dada a centralidade da instituição 

escolar na reprodução das relações sociais, ficou ainda mais desafiador ao servir 

de base para o entendimento das condições reais de existência das formas de 

trabalho infantil na cidade de São Paulo. 

Por se tratar de uma cidade mundial, espaço articulador dos principais 

fluxos gerenciais e econômicos do capitalismo, a opção pela discussão do trabalho 

infantil se tornou um desafio de análise muito grande. 
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Configurou o desafio de descortinar uma realidade invisível, não por irreal 

mas por não ser facilmente aparente. Com todas as contradições próprias de uma 

cidade global, São Paulo se apresenta como uma cidade rica, pelo menos pela 

lógica das médias e pelo olhar homogeneizador do recurso fácil à observação 

apenas positiva. A possibilidade de enxergar realidades diferenciadas no tecido 

social paulistano depende de uma sintonia fina que convida ao exercício da 

interdisciplinariedade. 

Por esse motivo, foi muito importante o esforço que a autora espera que 

tenha sido bem sucedido para garantir esse diálogo com as contribuições oriundas 

da geografia, da psicologia social, da filosofia, da ciência política, da antropologia 

e, principalmente, da sociologia. Foi desafiador tentar montar esse caleidoscópio 

de visões e sensibilidades para tentar dar conta de um objeto de estudo marcado 

pela “aparente intransparência”. 

Significou exercitar, em todos os momentos, o difícil equilíbrio da 

investigadora e da cidadã. Em muitos momentos, interrogando uma a outra sobre o 

sentido mais profundo da empreitada que estava sendo realizada. Foi uma 

atividade que colocou em xeque muitos “lugares-comuns” naturalizados e 

congelados sob o manto do senso comum. Pondo em evidência a necessidade, ou 

talvez a urgência, de uma revisão profunda das concepções que cercam o 

conhecimento e a prática sociais. 

Sem temor às dúvidas e incertezas, a realização envolveu o desafio de 

refletir sobre realidades muito tocantes: a própria questão da infância, a noção de 

periferia em uma cidade “global”, o problema do significado do sujeito da ação 

social e política uma vez que se lida com realidades marcadas pela referida 

invisibilidade ou intransparência. 

A questão da infância, um termo que evoca, segundo César Muñoz, o 

ocultamento ou o silenciamento de toda uma parcela da sociedade, é desde o 

começo um desafio de análise importante. Como entender seus sinais? Como 
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conseguir ir além das formulações ocas de uma perspectiva normatizadora e 

puramente funcional sem atender aos desafios de uma presença que, pelas 

condições sociais, políticas e culturais de interdição que padece, não consegue 

senão se manifestar de modo indireto, demandando sempre a interferência do 

outro, seja esse o Estado, as instituições ou as figuras do mundo adulto. 

Nesse percurso, foi importante a certeza da aposta e da validade das 

hipóteses que haviam sido formuladas. Em se tratando do debate sobre o trabalho 

infantil, essas questões se tornam ainda mais cruciais. Como conciliar uma 

perspectiva crítica a respeito das formas de exploração do trabalho infantil que a 

boa consciência cidadã e democrática ajuda a rejeitar, com o igualmente duro 

questionamento à idéia de proteção e tutela de uma parte da sociedade sobre a 

outra. Ou seja, dos adultos sobre as crianças e adolescentes. Em que medida, os 

direitos da participação e da cidadania plenas tem que ser nuançados pelas 

salvaguardas construídas para preservar o potencial e as possibilidades do 

desenvolvimento humano. Tentou-se encontrar em todos os momentos o difícil 

equilíbrio buscando sempre o reforço dos princípios de autonomia e de liberdade 

que animam todos os seres humanos, independentemente de sexo, etnia, idade e 

outras determinações históricas, sociais e culturais. 

 A problemática da periferia da cidade global, de outro lado, salta aos olhos 

diante do desafio de apanhar a singularidade da experiência de vida dos grandes 

contingentes humanos que se assentam de modo precário nesse grande complexo 

urbano que a cidade sintetiza. Para essa discussão, tão importante quanto as 

realidades da vida e do cotidiano em uma região desprovida dos principais 

atributos para o exercício livre dos direitos humanos elementares, é importante 

apanhar as formas de exercício da sociabilidade primária que se configuram como 

a base de sustentação de homens, mulheres e crianças submetidos à dura luta pela 

sobrevivência. A família, espaço institucional propício ao exercício milenar das 
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desigualdades, configura-se também como espaço social essencial para a 

constituição das condições sociais da reprodução da sociedade. 

Há uma dialética essencial entre as estruturas sociais que sustentam a vida 

social e a presença, muitas vezes, contraditória dos atores sociais. A verdade é 

que, as famílias, têm funcionado como peças essenciais para a continuidade dos 

grupos humanos nessas regiões de periferia. Os arranjos e rearranjos 

econônomicos envolvendo as relações hierárquicas e de gênero ao interior do 

universo, tem explicado muito sobre essas realidades envolvendo a população 

pobre e trabalhadora da cidade. 

Finalmente, a pesquisa se debruçou sobre os fatores que possibilitam o 

surgimento de movimentos sociais e comportamentos coletivos, envolvendo o 

objeto de estudo. Nesse terreno, foram importantes as indicações teóricas e da 

própria experiência envolvendo o surgimento de ações coletivas com base no 

protagonismo infanto-juvenil. Para o desvendamento das possibilidades dessa ação 

coletiva foram importantes as indicações da pedagogia da vida cotidiana. Com 

essa pedagogia foi possível redesenhar as possibilidades do reconhecimento de 

adultos e de crianças para o estabelecimento de uma relação de cumplicidade 

intergeracional capaz de forjar acordos entre diferentes e plurais. 

O reconhecimento dessas possibilidades de cooperação recíproca, entre 

crianças e adultos, são inovações e invenções que descortinam um leque de 

possibilidades mais promissor de reconstrução dos direitos e da cidadania. 

É verdade, também, que o surgimento de movimentos e ações coletivas 

envolvendo pessoas desses grupos etários demanda o enfrentamento de 

contradições e situações de conflito. Traqüiliza saber que essas contradições e 

esses conflitos estão há muito tempo instaurados nas relações sociais. 

A pesquisa realizada nos fez entender melhor sobre os temas que foram 

objeto de análise mas ela ficou devendo em um aspecto que ultrapassa seus limites 
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enquanto exercício intelectual de conhecimento e reconhecimento. Ficou aquém 

na consecussão de uma teoria explicativa sobre as questões relacionadas no 

trabalho infantil envolvendo estudantes da grande cidade. 

Há uma convicção forte de que a descoberta mais abrangente pode ser 

preparada pelo trabalho de pesquisas monográficas como as que se apresenta aqui. 

A realidade é mais desafiadora do que nossa vontade individual de mudança. 

A trajetória do presente trabalho tinha como objetivo inicial o combate ao 

trabalho infanto-juvenil. Mas a realidade se impôs obrigando a relativizar e 

problematizar essa questão. 

A despeito das realidades e das promessas da pesquisa, desenha-se a 

convicção forte de que novas realidades estão prestes a ganhar transparência e 

luminosidade próprias. Esse é o desafio que alimenta nossa reflexão, nossa prática 

e a de muitos que estão juntos nessa caminhada. 
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^ X_TY`DX2acbDd X_e#d b^ X_TY`DX2acbDd X_e#d b^ X_TY`DX2acbDd X_e#d b^ X_TY`DX2acbDd X_e#d b-dd dd
TDd U_f_gTDd U_f_gTDd U_f_gTDd U_f_g

Estudo orientará políticas públicas  
TJUWVYXZTJU)[J\Z]
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SUMÁRIO DE DADOS 
 

Política social: uma entrada digna para os excluídos de São Paulo. 
• Até julho de 2004, mais de 80% das famílias que até 2000 viviam abaixo da 

linha da pobreza, já haviam sido atendidas pelos programas redistributivos da 
Prefeitura de São Paulo. O Renda Mínima, Bolsa Trabalho e Começar de 
Novo beneficiaram 490 mil das 589 mil famílias com renda abaixo de 1,47 
salários mínimos. 80% dos beneficiários diretos são mulheres, sendo que no 
Programa Renda Mínima este percentual chega a 87%. A porcentagem de 
negros entre os beneficiários é de 60%. 

• A cada cinco famílias pobres no município de São Paulo, pelo menos quatro já 
são beneficiadas pela Prefeitura, ou seja, cerca de 20% do total da população 
recebe direta ou indiretamente a atenção dos programas sociais da Secretaria 
do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. 

• 50% dos gastos operacionais de 2002 (que não incluem pagamento da dívida) 
foram direcionados a políticas sociais, incluindo Educação, Saúde, Habitação, 
Esportes, Assistência Social, Cultura, Abastecimento e Trabalho. 

• No total foram investidos R$ 540 milhões (contando somente o investimento 
que entrou direto para o bolso dos beneficiários. Ainda está sendo feito o 
cálculo dos gastos com capacitação, crédito e outros), para programas sociais, 
de janeiro de 2001 a agosto de 2004. Os 13 distritos de maior exclusão social 
(26% do conjunto de 50 distritos) receberam 42,4% dos recursos, ou R$ 184,8 
milhões. 

• Nos 50 distritos mais excluídos, foram criados 134.823 empregos no período 
de dezembro de 2001 a junho de 2004. Representam 54% de um total de 
250.000 criados na cidade.  

• O Programa Renda Mínima permite às famílias  ficar  acima da linha da 
pobreza (1,47 salário mínimo) e ter uma vida digna com seus filhos, os quais 
podem voltar à escola e dar continuidade aos seus estudos. 

• A maior parte da população atendida utilizou a complementação dos recursos 
em gastos com a alimentação. 

• Programas sociais produzem efeitos positivos sobre a economia das regiões 
mais pobres. Principalmente melhora na vendas do comércio. Pesquisa 
amostral realizada pela SDTS, registrou adicional de até 10% no faturamento 
entre o primeiro trimestre de 2001 e o primeiro trimestre de 2002, registrou 
melhora nos negócios e atribuiu a elevação das vendas ao efeito 
complementação de renda de parte dos beneficiários.  

• A maior parte dos gastos feitos pelos beneficiários dos programas sociais 
ocorreu próximo dos locais de moradia: 85%! 

• A segurança nos bairros melhorou: no grupo dos 13 distritos atendidos desde 
2001, houve uma redução, entre 2001 e 2003, de 21,8% na taxa de 
homicídios. Nos 37 atendidos a partir de 2002, a queda ficou em 16,6%.  

• A estratégia paulistana de inclusão social, além do seu alcance e impacto 
distributivo, inovou na gestão da política social em pelo menos quatro 
aspectos: 
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• Promoveu a integração horizontal do programas com as outras secretarias 
municipais. 

• Desenvolveu parcerias, captando recursos dos governos estadual e federal. 
• Sepultou o ranço clientelista das políticas sociais na cidade. Os programas, ao 

instaurarem direitos, permitiram a emancipação social, política e econômica da 
população de baixa renda da cidade. 

• Articulou uma estratégia integrada – com transferência de renda, programas 
emancipatórios de formação e reinserção social e uma ação sobre o 
desenvolvimento local – que supera a visão meramente assistencialista. 
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O questionário e os instrumentos de pesquisa 

Questionário 

Foi formulado um questionário com 58 questões abrangendo as dimensões 

relacionadas com o estudo, a escola, o trabalho e suas condições, e o lazer das crianças e 

adolescentes entrevistados. Para a realização da pesquisa foram realizadas visitas a 

residências e a escolas para examinar a formulação exata do questionário. Nas visitas 

realizadas foram feitas as adequações necessárias à boa aplicação do instrumental de 

pesquisa. Pelo fato do universo a pesquisar, a população de crianças e adolescentes que 

estudam e trabalham, não ser conhecido quantitativamente, foram aplicadas 200 

entrevistas que permitiram elucidar melhor a situação do segmento analisado. 

A seguir, apresentamos o questionário que foi aplicado: 

APRESENTAÇÃO: Bom(a) dia/tarde/noite.  

Nós estamos fazendo uma pesquisa, você poderia responder a algumas perguntas? 
 

P. FILTRO 1 : Você faz algum tipo de trabalho ou alguma atividade pela qual  
você recebe algum dinheiro ou algum outro tipo de pagamento?  Você faz 
algum tipo de trabalho mesmo que só de vez em quando? 
 

1. Sim (PROSSIGA)         2. Não (NÃO APLIQUE O QUESTIONÁRIO) 
 

P. FILTRO 2: Você está estudando atualmente?      

1. Sim (PROSSIGA)         2. Não (NÃO APLIQUE O QUESTIONÁRIO) 

P. FILTRO 3: Qual a sua idade? (SE MENOS DE 7 OU MAIS DE 14 ANOS, NÃO 

APLIQUE O QUESTIONÁRIO)   (ANOTE)    |___|___| 

SEXO (CIRCULE)        1     masculino           2      feminino 
 

P1 Em qual bairro você 
mora?_______________________________________________________ 
|___|___|       
 

P2. Em que ano da escola você está? 

1.  1º série do 1º grau        2.  2º série do 1º grau     3.  3º série do 1º grau           
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4.   4º série do 1º grau       5.   5º série do 1º grau    6.   6º série do 1º grau       
_________________________________ 
 

7.   7º série do 1º grau       8.   8º série do 1º grau    9.  1º série do 2º grau 
 
10. outras (especificar)   
   
 

P3. Você já repetiu algum ano na escola (SE SIM) Qual? Mais algum ano? 

(RM) 

1. não repetiu 

2. repetiu � (anote)           1.  1º série do 1º grau            2.  2º série do 1º grau                 

3.  3º série do 1º grau           

4.   4º série do 1º grau        5.   5º série do 1º grau           6.   6º série do 1º grau                

7.   7º série do 1º grau  

8.   8º série do 1º grau        9.  1º série do 2º grau          10. outras (especificar)  

_________________________________ 

P4. Desde que você começou a estudar na escola, você chegou a parar algum 
ano de estudar (SE SIM) Por quê você parou de estudar? 
 

1. nunca parou de estudar 
2. parou de estudar (anote abaixo as razões) Por que você ficou esse tempo 
sem estudar? (EXPLORE E ESCLAREÇA) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P5. Você estuda atualmente em escola da rede municipal (da prefeitura) ou da 
rede estadual (do governo do estado)?  
 

1. rede municipal (da prefeitura)                  2. rede estadual (do governo) 

3. outras respostas (anote) 

|___|___|__________________________________________________ 

P6. Você sempre estudou nesta escola ou você já estudou em outra escola?  
 

1. sempre estudou nesta escola 
2. já estudou em outra(s) escola(s)  - em quantas escolas diferentes você já 
estudou, contando a atual? (ANOTE)______ 
 

P6a. SE JÁ ESTUDOU EM OUTRA(S) ESCOLA(S) Por que você mudou para a 
escola em que você estuda hoje?  (EXPLORE E ESCLAREÇA) 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
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|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P7. De todas as coisas que têm ou que você faz na sua escola atual, o que 
você mais gosta? (espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que você 
quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) (EXPLORE E ESCLAREÇA) 
 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
 
 
P8. E do que você menos gosta na sua escola atual? (espontânea e múltipla – 
explore: Como assim? O que você quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
(EXPLORE E ESCLAREÇA) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P9. Qual é a matéria que você está tirando as notas mais altas? (ACEITA 
MÚLTIPLA) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P10. E qual é a matéria que você está tirando as notas mais baixas? (ACEITA 
MÚLTIPLA) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P11. Você gostaria de estudar em tempo integral, o dia todo? 
 

1. sim, gostaria de estudar em tempo integral  2. Não gostaria de 
estudar em tempo integral 
 

P11a. Porque você (repita resposta da P11)?  (EXPLORE E ESCLAREÇA) 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P12. Qual a importância que a escola tem para a sua vida. Para você a escola 
é muito importante, um pouco importante ou não é importante? 
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1. muito importante  2. Um pouco importante 3. Não é importante     4. Não 
sabe 
 

P13. Por quê você acha que a escola é (repita resposta da P12) para a sua 
vida? (espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que você quer dizer 
com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
    

P14. Como é o seu trabalho? O que você faz? (espontânea e múltipla – 
explore: Como assim? O que você quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P15. Você ganha algum dinheiro nesse trabalho? (SE SIM) Quanto mais ou 
menos você ganha por mês neste trabalho? 
 

1. não – O que você recebe em troca por esse trabalho? 
__________________________________________________ 
 
2. sim (anote o valor) R$ _____________________________________ 
 

P16. (SE P15 = 2) Você costuma dar dinheiro para ajudar a pagar as despesas 
na sua casa ou o que você ganha é só para você? (SE AJUDA) Você dá tudo 
ou uma parte do que ganha? 
 

1. ganha só para si          2. Dá tudo que ganha        3. Dá uma parte do que 

ganha 

P17. (SE P15 = 2) Você acha que esse dinheiro que você dá para ajudar nas 
despesas de sua casa é: (LEIA ATÉ INTERROGAÇÃO) 
 

1. muito importante, se não tivesse faria muito falta para todos em 
casa 

2. mais ou menos importante, mas ajuda de qualquer forma a gente 
viver melhor 

3. não é muito importante, poderíamos viver com uma vida igual 
sem ele? 

            4. não sabe 
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P18. (PARA TODOS) Você faz esse trabalho sempre, todos os dias, ou só de 
vez em quando? 

1. sempre, todos os dias da semana    
2. todos os dias menos sábado e domingo   
3. todos os dias menos domingo      
4. só de vez em quando – Qual é a freqüência desse trabalho, ou 

seja, de quanto em quanto tempo você faz esse trabalho? 
(ANOTE A FREQUÊNCIA) _______________________________ 

  

P18a. (SÒ PARA QUEM RESPONDEU COD 4 NA PERG.18) Em média, 
quantos dias você trabalha por mês?   
 

|___|___|  (caso precise, ajude a criança a fazer a conta) 
 
 

P19. E o lugar que você trabalha é perto ou longe da sua casa?    
          1. perto   2. longe   
 

P20.  Você toma condução ou não para ir ao trabalho? 
 

1. sim         2.Não       3. As vezes sim, as vezes não 
 

P21. Quando sai para trabalhar, mais ou menos quantas horas por dia você 
fica trabalhando?   |___|___| horas 
 

P22. Com quantos anos você começou a trabalhar nesse trabalho em que você 
está atualmente? |___|___| anos  
 

P23.  Antes deste trabalho em  que você está atualmente, você trabalhou em 
outro lugar ou com alguma outra coisa? 
 

1. não trabalhava             2. trabalhava – Com quantos anos você começou  no 
seu primeiro trabalho?   |___|___| anos  
 
P24. Sobre o trabalho que você faz hoje, você diria que tem muita vontade, um 
pouco de vontade ou não tem vontade de trabalhar nele?  
 

1. muita vontade 2. Um pouco de vontade 3. Não tem vontade 
 

P25. – Porque?  (espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que você 
quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P26. E você diria que gosta ou não gosta deste trabalho que você faz hoje? (se 
gosta pergunte) Muito ou um pouco? 
 

1. gosta muito  2. gosta um pouco 3. não gosta 
 

P27.  Você começou a trabalhar porque você queria ou porque alguém disse 
que você deveria trabalhar? (se foi alguém pergunte) Quem foi que disse que 
você tinha que trabalhar? 
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1. começou a trabalhar porque queria – P27a - E porque você queria 
trabalhar? (EXPLORE E ESCLAREÇA) 

  

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 

 
2. começou a trabalhar porque disseram que tinha que trabalhar (anote 

quem) |___|___|_____________________ 
 
P28. – (SÓ PARA COD 2 NA PERG27) E porque essa pessoa queria que você 
trabalhasse? Por que ela acha importante você trabalhar? (EXPLORE E 
ESCLAREÇA) 
 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P29. Hoje é mais importante para você, trabalhar ou estudar? 
 

1. trabalhar  2. estudar  3. não sabe 
 

P30. Por quê você acha que é mais importante (repita resposta da P29)? 
(espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que você quer dizer com 
isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P31. Você diria que é muito importante, um pouco importante ou não é 
importante trabalhar com a idade que você tem? 
 

1. muito importante 2. Um pouco importante 3. Não é importante 4. Não sabe 
 

P32. Por quê você acha (repita resposta da P31) trabalhar  com a idade que 
você tem? (espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que você quer 
dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
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P33. Para você chegar na vida adulta tendo uma vida que você gostaria ou 
sonha em ter, o que você acha que é mais importante, continuar trabalhando 
ou continuar estudando?   
 

1. continuar trabalhando  2. continuar estudando  3. não sabe 
 

P34. O que você gostaria de fazer quando chegar na vida adulta, que profissão 
você gostaria de ter? (espontânea e múltipla – explore: Como assim? O que 
você quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
P35. E o que você acha que tem que fazer para conseguir o que você quer 
para quando você estiver adulto/a? (espontânea e múltipla – explore: Como 
assim? O que você quer dizer com isso? Mais alguma coisa?) 
 

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 
|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P36a. O que você mais faz nas suas horas livres, quando não está estudando 
nem trabalhando, nos fins de semana? 
P36b. E de 2a a 6a feira, o que você costuma fazer nas suas horas livres? 
 

                                              (anotar as 2 coisas que costuma fazer com mais 
freqüência) 

 

                                         P36a. FIM DE SEMANA                                      
P36b. 2a a 6a FEIRA 

 

Em 1o lugar:_____________________________________       

_____________________________________  

Em 2o lugar:_____________________________________       

_____________________________________  

P37a. De 2ª a 6ª feira, mais ou menos quanto tempo você passa por dia 
trabalhando? 
P37b. E nos sábados e domingos, mais ou menos quanto tempo você passa 
por dia trabalhando? 
P38a. E na escola, de 2ª a 6ª feira, mais ou menos quanto tempo você passa 
por dia  na escola? 
P38b. E de 2ª a 6ª feira, mais ou menos quanto tempo você passa estudando e 
fazendo a lição de casa? 
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P38c. E nos sábados e domingos, mais ou menos quanto tempo você passa 
estudando e fazendo a lição de casa? 
P39a. E brincar, passear e outras coisas para se divertir, de 2ª a 6ª feira, mais 
ou menos quanto tempo por dia você passa se divertindo? 
P39b. E nos sábados e domingos, mais ou menos quanto tempo você passa se 
divertindo? 
P40a. E cuidar da sua casa e da sua família, de 2ª a 6ª feira, mais ou menos 
quanto tempo por dia você passa cuidando da sua casa e da sua família? 
P40b. E nos sábados e domingos, mais ou menos quanto tempo você passa 
cuidando da sua casa e da sua família? 

ANOTAR TOTAL DE HORAS NO QUADRO CORRESPONDENTE A 
PERGUNTA 

P37a P37b P38a P38b P38c P39a P39b P40a P40b
   

 
      

 
P41. Com que freqüência  você costuma fazer as seguintes tarefas domésticas 
na sua casa: (leia as categorias - RODÍZIO): todos os dias, quase todos os 
dias, de vez em quando ou nunca?  

 
TAREFA FAZ TODOS 

OS DIAS 

FAZ QUASE 
TODOS OS 

DIAS 

FAZ DE VEZ EM 
QUANDO 

NUNCA 
FAZ

a. Varrer e limpar a casa 1  2  3  4 
b. Cuidar de irmãos ou outros 1  2  3  4 

c. Fazer comida 1  2  3  4 
d. Lavar e passar roupa 1  2  3  4 

e. Fazer compras 1  2  3  4 
 

P42. Considerando as coisas que são mais importantes para você, quem é 
hoje a pessoa para quem você dá mais atenção ao que ela diz: (leia até a 
interrogação)   
 

  1. seu pai          2.  sua mãe         3. um professor ou professora         4. algum 
apresentador de rádio ou TV  
  

  5. o padre ou pastor da sua igreja        ou    6. outra pessoa? (se 6 anote 
quem):_____________________ 
 

P43a. E o que você acha que tem sido mais importante para o seu 
amadurecimento, isto é, o que mais  faz você sentir que está crescendo 
pessoalmente: sua vida na família, na escola, no trabalho, na  rua ou em outros 
espaços?   
P43b E em segundo lugar? 
 

          A vida 
na   

FAMÍLIA Escola ou  trabalho RUA Outro espaço.  Anote qual: 

a) Em 1O lugar 1 2 3 4   5  � 
b) Em 2O lugar 1 2 3 4   5  � 
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P44. Pensando nas atuais amizades que você tem, onde você fez seus/suas 
melhores amigos/amigas ? (espontânea e múltipla) 
1.   no 
bairro/vizinhança 2.     no clube 3.    no trabalho 

4.    na escola  5.    na igreja 6.   na própria família 
7. Outros grupos sociais/ outros locais (especificar): 

_________________________________________________ 
 
P45. Pensando nas coisas que você nunca faz nas suas horas livres, se você 
não tivesse que se preocupar com tempo, dinheiro, proibição dos pais ou 
qualquer outro problema, o que você gostaria de fazer?  
(resposta única - só a mais importante)  (se disser  viajar, anote e pergunte) E 

sem sair da cidade?   

|___|___|___|____________________________________________________
__________________________ 
 

P46. E o que te impede de fazer isso que você nunca faz mas gostaria de 
fazer?        
     

1.  Falta de tempo            2.  Falta de dinheiro      3.  Pais não deixam      4. 
outra (anotar):_________________________  
 
P47. Para terminar, gostaria de saber com quem você mora: (ler alternativas) 
(anotar no quadro) 
 

P47a. Para cada morador citado pergunte: sexo, idade, escolaridade, o que faz 
no trabalho, quanto ganha por mês.  
E por último, pergunte Quem é o chefe da família?  
 
Utilize os códigos abaixo para: 
Sexo: 1. Masculino 2. Feminino  
 
Escola: 1. Nunca estudou        2. 1ª a 3ª série – primário incompleto    3.  4ª 
série – primário completo 
              4.  5ª a 7ª série – ginásio incompleto           5.  8ª série – 1º grau 
completo     6. 2º grau incompleto ou mais 
                

Vinculo 
parentesco/
outros 

Sexo 
Idad

e 
exat

Escola Trabalho 
(descrição) 

Ganho 
(por mês em R$/média) Chefe da família

a) pai       

b) mãe       

c) padrasto       

d) madrasta       

e) tio/a       

f) irmão       
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g) 
outro:(anote       

h) 
outro:(anote       

i) 
outro:(anote

      

 
P48 (MOSTRE CARTÃO DE RENDA) Somando o seu salário e outras rendas 
com os salários e as rendas das pessoas  

que moram com você, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua 
casa no mês passado? (LEIA AS FAIXAS DO CARTÃO) 

 

1 2 3 4 5 6 7 Não tiveram renda  8 Não 
sabe/NR 
 
 
Nome do entrevistado: 
_________________________________________Telefone:_________________ 
 
Endereço do 
entrevistado:____________________________________________________ 
 

                                                                     Muito obrigado por suas opiniões. 
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Sim, gostaria de estudar em tempo integral

Não gostaria de estudar em tempo integral
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����������� ���#�-���(�5�� %" "< %!

��������������-��6���������5���� ����-������	�(�������	����	�	 "0 %% "�
�����	����#�1� ����$���-������ ��������� �5��  0  � "�
��������������,'�-$����	�� ����	-	�(���	����� ������-	�(��)������������$�$�� �% �! ��
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�����#��5������5��������������#�	���-��� ����� � ! "
������'��(��#��-����������� �-�'�������������� % � %
��		���������-	������ �� % �  
�����	��������#���� "  %
?�����������������  � %
O �	�������	�����-���	����	�����	�-�����7����,'�  " �
������'����		���$��#��5�  % *
������9������� ���	�-��� 2��  �  
O ��5�����5� �  *
C 4 ���C ���>4 ��� ��& �? "  %
& D ��= �+?   �

/%

TOTAL Masculino Feminino 07 a 10 anos 11 a 14 anos 1ª a 4ª serie 5ª a 8ª serie Até 2 sm mais de 2 sm não sabe
peso do segmento (em %) 100% 78% 22% 16% 84% 34% 65% 34% 45% 22%

MUITO IMPORTANTE 96 96 93 94 96 93 97 93 97 98
..Para ter emprego/trabalhar 43 45 36 31 45 26 52 42 41 49
..Para aprender /adquirir conhecimento/ficar 38 38 36 50 35 54 28 46 36 28
..Para ser alguém na vida/ter um futuro melhor 28 22 48 6 32 12 36 22 39 14
..Para ter educação/valores morais/saber se 14 14 11 3 15 10 15 16 12 12
..Para ter uma profissão 9 9 9 3 10 6 11 9 8 12
..Para ganhar dinheiro (e poder gastar/comprar) 5 6 0 6 5 6 5 1 4 12
..Para não brigar/entrar crime/não ficar na rua 4 4 7 3 5 6 4 4 6 2
..Passar de ano/se formar 4 4 2 3 4 6 2 3 3 5
..Para ser inteligente 3 3 2 6 2 3 3 3 3 2
..Entrar na faculdade 2 3 0 0 3 1 3 1 3 2
..Gosta de estudar/de ser estudioso/de fazer 2 3 0 9 1 4 1 3 - 5
..Para não passar vergonha 2 2 2 9 1 6 - 3 1 2
..Para ajudar em casa/família 2 2 0 0 2 1 2 3 1 -
..Ganha lanche 1 1 0 3 1 3 - 1 - 2
..Outras respostas 2 3 2 6 2 4 2 3 2 2
..Não sabe * 1 0 0 1 1 - - - 2

UM POUCO IMPORTANTE 3 2 7 6 2 4 2 6 1 2
NÃO SABE 2 2 - - 2 3 1 1 2 -

SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR MENSAL
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TOTAL Masculino Feminino 07 a 10 anos 11 a 14 anos 1ª a 4ª serie 5ª a 8ª serie Até 2 sm mais de 2 sm
peso do segmento (em %) 100% 78% 22% 16% 84% 34% 65% 34% 45%

VENDEDOR 25 22 36 19 26 24 26 27 22
...Vendedor em estabelecimento comercial/ 8 6 16 3 10 4 11 6 11
...Camelô (carrinho, barraquinha...) 6 6 5 9 5 13 2 6 2
...Ambulante (ônibus, pela rua, sinal de 2 2 2 3 2 3 2 3 2
...Domiciliar (catálogo, Yakult, rifa) 2 - 9 3 2 1 2 4 1
...Vendedor/toma conta/responsável pelo 1 1 2 - 1 - 2 - 1
...Sem especificar 6 6 5 - 7 3 8 7 6
OUTRAS CATEGORIAS
Carregador (carrega/descarrega caminhão) 18 23 - 31 15 24 15 24 16
Carregador em feira/supermercado/mercado 10 12 - 12 9 13 8 3 13
Faz serviços domésticos (arruma, varre, lava, 8 5 20 9 8 9 8 13 8
Catador de vidro, lata, papelão, ferro, alumínio 8 10 2 9 8 13 5 12 4
Cuida de crianças/ babá 8 1 30 - 9 - 11 6 9
Auxiliar/ajudante geral no comércio 6 6 5 6 6 7 5 3 7
Gandula (pega bolinha de tênis) 6 7 - - 7 9 4 4 6
Entregador (lanche, pizza, cartas) 6 6 5 3 6 1 8 3 6
Ajudante no setor de prestação de serviços 4 4 2 - 5 1 5 7 2
Cobrador 4 4 2 - 4 1 5 - 6
Faz pequenas compras 4 3 5 3 4 3 4 4 3
Entrega panfleto 3 4 - 6 2 3 3 - 4
Toma conta de carros 2 3 - 6 1 3 2 1 2
Faz artesanato/trabalhos manuais 2 1 7 - 2 1 2 3 2
Auxiliar/ajudante geral (sem especificar) 2 2 - - 2 - 2 - 2
Auxiliar/ajudante geral na indústria 1 1 2 - 1 - 2 1 -

SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR MENSAL
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TOTAL Masculino Feminino 07 a 10 anos 11 a 14 anos 1ª a 4ª serie 5ª a 8ª serie Até 2 sm mais de 2 sm não sabe
peso do segmento (em %) 100% 78% 22% 16% 84% 34% 65% 34% 45% 22%

Média Mensal (R$) 53.74 56.45 44.05 14.80 61.14 20.08 71.46 46.98 64.24 40.03

SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR MENSAL
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