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ALGUMAS CONSIDERA<;OES SOBRE O TRABALHO PRECOCE NO BRASIL

Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

ALGUMAS CONSIDERACOES SOBRE O TRABALHO PRECOCE NO BRASIL
Resumo: Este artigo apresenta algumas consideracóes sobre o trabalho precoce - aquele executado por enancas e
adolescentes - no Brasil contemporáneo. Abordando aspectos como a frequéncia desse trabalho, as características e
condicóes de insercáo dos pequen os trabalhadores e os programas que vém senda implementados para o combate a
esse tipo de ocupacáo, o texto procura ressaltar a complexidade dos seus determinantes, assirn como a multiplicidade de
muoancas e medidas necessárias para a sua erradicacáo.
Palavras-chave: Infancia e adolescente, trabalho precoce, combate ao trabalho precoce.

SOME OBSERVATlONS ON THE EARLY WORK IN BRAZIL
Abstract: This article presents sorne considerations on child and adolescent labor in contemporary Brazil. It discusses
issues such as labor frequency, working characteristics and conditions of working children insertions. It presents social
programs being implemented in order to prevent this kind of child exploitation. The article focuses on reasons for this kind
of social problem and necessary changes to e1iminate it.
Key words: Chidhood, adolescence, ear1ywork, struggle against child and adolescent labor.
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1 INTROOuCAo

Em uma pesquisa de campo sobre o
funcionamento e impactos do Programa de
Erradicacáo do Trabalho Infantil - PETI, no interior
da Bahia, tive a oportunidade de observar uma
cena que me deixou intrigada: na precária moradia
de urna das familias entrevistadas urna enanca
assistia a televisáo enquanto uma outra trabalhava
na confeccáo de fogos, atividade arriscada que
absorve uma boa parte da populacáo local, tanto
de adultos como de enancas. Indagada sobre
a razáo dessa diferenca, a mae explicou com
naturalidade que a primeira filha era beneficiaria
do PETI, mas a outra nao, Embora respeitando os
compromissos assumidos com o Programa para
que uma das meninas fosse por ele beneficiada,
a visáo da entrevistada sobre o trabalho precoce '
nao parecía ter se alterado com a sua exposicáo ao
discurso do PETI, evidenciando a complexidade dos
determinantes desse trabalho, que dificultam a sua
extincáo.

Reconhecendo queessa insercáo ocupacional
ainda afeta milhares de meninos e meninas no Brasil
contemporáneo, expondo-os a diversas situacóes de
risco, violéncia e exploracáo. com prejuízos para o
seu desenvolvimento e o seu futuro, o presentetexto
se prop6e a discutí-la, abordando a sua evolucáo
nos últimos anos, as características e os padr6esde
insercáo dos pequenos trabalhadores, as políticas
e programas que vérn sendo implementados para o
combate ao referido trabalho e as possibilidades da
sua erradícacáo.

2 EVOLUCAo E CARACTERíSTICAS DO
TRABALHO INFANTO-JUVENIL

Como diversos estudos tem assinalado. a
exploracáo do trabalho precoce tem uma longa
trajetória na sociedade brasileira. (GRUNSPUN,
2000; RIZZINI, 2007; GÓES; FLORENTINO, 2007)
Para os donos das enancas escravas nas fases
colonial e imperial, para os grandes proprietários
de terra, nas unidades domésticas de producáo
artesanal ou agrícola, nas casas de familia e
nas ruas, os meninos e meninas pobres sempre
trabalharam e a experiencia mostrou que essa era
uma rnáo de obra dócil" mais barata, adaptável, e
especialmente adequada para o desempenho de
certas tarefas. Sua ocupacáo tornou-se naturalizada
e até valorizada, entre outros aspectos porque,
com as representacóes preconceituosas contra as
c1asses populares, ela também passou a ser vista
como um meio de "educar" ou até "recuperar" os
sntáo denominados "menores". transformando-os
em indivíduos teis a sociedade e em futuros bons
cídadáos. (ALVIM; VALLADARES, 1988),

Estas concepcóes so cornecaram a mudar
no período da redernocratizacáo do país, quando
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se constituiu um amplo movimento em favor das
criancas e adolescentes brasileiros, notadamente
daqueles rnarqinalizados. Partindo de uma crítica ao
velho e falido modelo assistencialista e correcional
repressivo que embasava, tradicionalmente, as
políticas orientadas para o segmento em discussáo,
esse movimento definiu as enancas e adolescentes
como sujeitos de amplos direitos, procurando
assegurá-Ios através do artigo 227 da Constltuicáo
de 1988 e do Estatuto da Crianca e do Adolescente,
promulgado em 1990, E entendendo que a infancia
e a adolescencia devem representar um período
lúdico, preservado de maiores responsabilidades e
voltado para o desenvolvimento e a preparacáo para
a vida adulta, o Estatuto proibiu qualquer trabalho a
menores de 16 anos, procurou assegurar o direito
a profissionalizacáo e proteger a ocupacáo dos
aprendizes e demais adolescentes,

Apesar de resistencias iniciais, com o tempo e
ainda que lentamente, essas disposicoescornecaram
a ser socialmente assimiladas. desnaturalizando
se e deslegitimando-se esse tipo de trabalho. Em
1992 o Brasil passou a fazer parte do Programa
Internacional para a Erradicacáo do Trabalho Infantil
da Orqanizacáo Internacional do Trabalho e, com
ísso, cornecaram a ser implementadas providencias
para o combate as chamadas "piores forma" desse
trabalho, ou seja, aquelas consideradas como
perigosas, penosas, insalubres e degradantes,
(CARVALHO, 2004; 2008), O principal instrumento
para esse combate foi o Programa de Erradicacáo
e Prevencáo do Trabalho Infantil (PETI), oferecendo
uma pequena cornpensacáo financeira (em forma de
bolsa) as familias pauperizadas para a retirada das
enancas do trabalho, condicionada a sua frequéncia
regular a escola, assim como a chamada "jornada
ampliada" no turno complementar.

Lancado em 1996, esse programa cornecou
a operar em Mato Grosso do SuL onde denúncias
apontavam a existencia de 2,500 enancas
envolvidas na producáo de carváo vegetal e vivendo
em condicóes íntoleráveis. Pouco depoís, ele se
estendeu aos Estados de Pernambuco e da Bahia,
privilegiando, respectivamente, a zona canavieira
e a reqíáo do sisal, Contemplando outras áreas e
atividades, no ano 2000 o Programa já atendia a
cerca de 140 mil enancas e adolescentes, Em 2001
houve um grande aumento e em 2002 esse número
chegou a 810,769, beneficiando 2,590 municípios
em todos os estados da Federacáo

Como a expansáo desse Programa foi
associada a uma sensibilizacáo da opiníáo pública
sobre os efeitos adversos da ocupacáo precoce e
a uma acáo mais incisiva dos órqáos de controle e
fiscalizacáo do trabalho no sentido da sua repressáo,
apesar das dificuldades e lirnitacóes apontadas por
estudos como os de Souza e Souza (2003) ou de
Carvalho (2004), ela contribuiu para uma reducáo
muito expressiva da referida ocupacáo. Como a
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tabela 1 delxa patente, se em 1992 o percentual de
meninos e meninas ocupados entre os 5-17 anos
chegava a 19,5 %, esse número decresceu para
18.7% em 1995, 15,1% em 1999 e 12,6 em 2002,
devendo ser ressaltado que fol entre 1999 e 2002
que o PETI teve a sua malor expansáo.

Contudo, como as ralzes do problema
permaneceram praticamente intocadas, ap ós esse
período a queda torno u-se mais lenta e nem sempre
continuada, A partir de 2005 a PNAD reglstrou
um certo crescimento da rnáo de obra infantil em
atlvldades Informals, e no prlmelro semestre de 2007
mais que dobrou o número de enancas encontradas
pela fiscalizacáo do Mlnlstérlo do Trabalho ocupadas
Ilegalmente em pequenos negóclos e empresas,
Em 2008, apesar da proíbicáo legal e das diversas
medidas orientadas para reduzir essa condícáo,
4.451.226 enancas e adolescentes encontravam-se
ocupados no Brasil, 35,5% em atlvldades agrícolas e
64,5% em atlvldades nao agrlcolas, representando,
conforme a tabela apresentada, 10,2% da populacáo
entre os 5-17 anos, Essa proporcáo era alnda mals
elevada no Nordeste e no Sul do país. asslm como
em estados menos desenvolvidos efou onde as
atividades agropecuárias tinham um maior peso
económico. como o Maranháo. Piauí. Pernambuco.
Alagoas, Bahla, Santa Catarlna e Rlo Grande do
SuL Ao que parece, os programas dlreclonados
para o combate ao trabalho precoce já nao tém o

mesmo efeito anterior, e, por ísso, pode-se dizer
como a Secretaria Executlva do Fórum Nacíonal de
Prevencao e Erradicacáo do Trabalho Infantil que "O
cenárlo do Brasil no combate ao trabalho Infantil é
de estaqnacáo. (Folha de Sao Paulo, 20 de marco
de 2008, Especíal ACr,

Como asslnala Ferrelra (2001), as condicóes
de exercícío do trabalho precoce tém sido anallsadas
por vários pesquisadores brasileiros. Com base em
tabulacóes especíals da PNAD de 2008, Carvalho
e Fernandes (2010), por exemplo, caracterlzaram o
perfil dos pequenos trabalhadores brasllelros e suas
condicoes de ocupacáo, constatando que embora
as enancas pequenas sejam rnais poupadas,
sua atlvldade pode cornecar antes dos 10 anos,
principalmente nas áreas ruraís, onde a maioria
trabalha como auxiliar nao remunerado de membros
da familia e na producáo para o próprlo consumo,
A partir dos 10 anos essa participacáo se amplia,
notadamente nas áreas urbanas. tornando-se mais
significativa a partir dos 14 e, principalmente, entre
os 16-17 anos, quando boa parte dos adolescentes
das c1asses populares já se encontra ocupada ou á
procura de trabalho.

A partir da especlflcldade desses pequenos
trabalhadores, sua íncorporacáo produtlva se efetua
dentro de certos padróes. A ocupacáo dos meninos
é superior a das meninas, mais requisitadas para
auxiliar as rnáes (ou substitutas) nos afazeres

Tabela 1 - enancase Adolescentes' Total e Ocupados - Brasil - 1992 1998 2002 e 2008

Por Grupo de Idade

14e 16e
Total e Ocupados Total 5a9 10a 13

15 17
anos anos

anos anos

1992 42.895.432 16.741.225 13.792.072 6.367.890 5.994.245

Total 1998 43.026.509 15.515.558 13.564.161 6.986.172 6.960.618

(emmil) 2002 43.761.657 16.528.545 13.211.249 7004.428 7.017.435

2008 43.622.078 15.770.253 14004600 6.972.681 6.874.544

1992 8.385.170 611.990 2.457937 2.302.966 3.012.277

Ocupados 1998 6.641.516 395.263 1.735.037 1.770.199 2.741.017

(emmil) 2002 5.504.327 281.597 1.254.978 1.488.193 2.479.559

2008 4.451.226 140.115 851.799 1.152.856 2.306.456

1992 19,5 3,7 17,8 36,2 50,3
%de

1998 15,4 2,5 12,8 25,3 39,4
ocupados no

2002 12,6 1,7 9,5 21,2 35,3
total

2008 10,2 0,9 6,1 16,5 33,6

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios - PNAD. Brasilia , DF, 2005. recurecees
Especíaís dos micro-dados, conforme Carvalho e Fernandes (2010, p. 8).
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domésticos. de acordo com a dívisáo sexual do
trabalho e os valores relativos as questoes de genero
que prevalecem na sociedade brasileira. E como
seria de esperar, em decorréncia das diferencas
sociais associadas as características étnicas
e das condicóes historicamente desfavoráveis
da populacáo nao branca no Brasil, as enancas
pertencentes a famílias que se autodeclararam como
pretas ou pardas sao mais intensamente afetadas
pela ínsercáo precoce no mundo do trabalho,
representando 60,6% das enancas e adolescentes
ocupados em 2008,

Como já foi mencionado e a Tabela 2

deixa evidente, as enancas de menor idade sao
incorporadas principalmente nas atividades agrícolas
(ande se encontravam 73,4% dos ocupados entre
os 5-9 anos e 58,5% entre os 10-13 anos), como
auxiliares nao remunerados de membros da unidade
domiciliar ou trabalhadores para o próprio consumo,
com uma jornada semanal de até 14 ou entre 15
24 horas, pois nessa fase sua frequéncia á escala
é priorizada. Entre os 10-13 anos, contudo, isto
corneca a mudar. Cresce a vínculacáo a atividades
nao agrícolas, (que absorviam 63,7% entre os 14
15 e 75,7% entre os 16-17 anos), a frequéncia
dos que trabalham na condicáo de empregados e,
principalmente, a jornada de trabalho. Entre os 16
17 anos ela tende a se aproximar daquela comum
entre os adultos ou até mesmo a supera-la. ainda
que os ganhos nao se elevem na mesma proporcáo".

Ainda assím. a pobreza das suas famílias
é tao acentuada, que nem sempre a contribuicáo

económica dos pequenos trabalhadores pode ser
considerada como desprezível. Analisando o perfil
dessas famílias no Estado da Bahia, por exemplo,
com base em tabulacóes especiais da PNAD de 2008,
Carvalho e Fernandes (2010) constataram que entre
as familias mais pobres ou indigentes as enancas e
adolescentes chegavam a ser responsáveis por 10 a
20% da sua renda total',

Em contrapartida, porém, os pequenos
trabalhadores ficam expostos a vários riscos,
com prejuízos para a sua saúde, educacáo e
desenvolvirnento. No que tange á saúde, aqueles
engajados em atividades agrícolas, por exemplo,
ficam expostos aos efe itas nocivos da radiacáo solar,
calor, umidade, picadas de animais peconhentos,
levantamento e transporte de peso excessivo,
acidentes com instrumentos perfuro-corte
contusos, doencas respiratórias e contaminacáo
com agrotóxicos. No comercio ambulante.
uma das principais atividades das enancas e
adolescentes em áreas urbanas, eles estáo sujeitos
ao levantamento e transporte de peso excessivo,
rnanutencao de posturas inadequadas, movimentos
repetitivos, exposicáo á radíacáo solar, calor,
umidade e chuva. acidentes de tránsito, assédio
sexual, drogas e violencia, No trabalho doméstico,
a fadiga, queimaduras, maus tratos e atraso no
desenvolvimento físico, emocional e psíquico.
Senda fisicamente mais vulneráveis que os adultos,
os pequenos trabalhadores ficam susceptíveis a
v árías lesóes, doencas e prejuízos relacionados com
o trabalho, como ferimentos, fraturas, queimaduras,

Tabela 2 - enancase adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupados, segundo a posicáo na ocupacáo" - Brasil, 1992,
1998,2002 e 2008

Total Oupos eíénos
Pcscao na ccupscao 5 a9 anos I 10a 13anos I 14e15anos I 16 e 17 anos

N I % N I % I N I % I N I % I N I %

1992 3820918 45,6 37333 6,1 617018 25,1 U936S6 51,8 1972817 65,5

Empregados e 1900 21335303 43,4 27330 6,8 303862 17,5 792713 44,8 17613SB 64,3

trabalhadores ;))]2 2494557 45,3 18379 6,5 233983 19,0 641249 43,1 1595946 64,4

dorrésícos ;ro] 2293379 51,6 6557 4,6 164103 19,3 559234 48,5 1566485 67,9

1992 491827 5,9 18741 3,1 124336 5,1 139100 6,0 20968J 7,0

Conta-própria e 1900 374370 5,6 10154 2,5 00158 5,2 103768 6,0 16729J 6,1

erroreqaoores ;))]2 370464 6,7 11643 4,1 81054 6,5 98678 6,6 179089 7~

xos 3)] 162 6,7 5244 3,7 41QSi9 4,8 84162 7,3 169657 7,4

1992 35CH897 41,8 435416 70,9 1461233 59,4 873528 37,9 7331'S) 24,5

Naoremnerados 1900 2815934 42,4 248283 61,8 1109455 63,9 753734 42,6 704462 25,7

;))]2 2251562 40,9 199255 70,1 700259 63,4 645374 43,4 610674 24,6

;ro] 14378J2 32,3 104818 74,2 s» ni ffi,7 39178J 34,0 440599 19,1

Trabalhadores na 1992 565331 6,7 122298 19,9 25538J 10,4 00643 4,2 91000 3,0

proucao para o próprio 1900 572343 8,6 115930 28,9 231562 13,3 116984 6,6 107837 3,9

consumo e na ;))]2 3SD232 7,1 548)3 19,3 133682 11,1 102892 6,9 9388J 3,8

consíncao para o ;ro] 9,4 17,4 17,2 10,2 5,6
próprio uso 418258 24571 146262 117710 129715

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. Brasília, DF, 2005. Tabulacóes
Especíaís dos micro-dados, conforme Carvalho e Fernandes (2010, p. 17).
• Percentuais calculados sobre o total da populacáo ocupada entre os 5-17 anos.
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mutñacóes , ooencas de pele, doencas respiratórias,
dores nas costas e nos ombros, etc.

No que se refere a educacáo, cujo acesso
é fundamental para o seu desenvolvimento,
preparacáo para a vida adulta e perspectivas de
futuro, changas e adolescentes ocupados encontram
no trabalho um significativo obstáculo ao ingresso,
permanencia e sucesso no sistema educacional.
Como vislumbram para a gerayao sucessiva o que
nao conseguiram obter e o aumento da escolaridade
dos filhos é parte da realizacáo do seu papel de pais,
ao inseri-los nas atividades produtivas os chefes das
familias em apreco normalmente levam em canta
tanto a SUB capacidade física como a necessidade
de conciliar essa insercáo com a frequéncia ao
sistema elementar de ensino, Por isso 81,9% dos
ocupados em 2008 também frequentavam a escala,
e se a frequéncia era maiar nas áreas urbanas que
nas áreas rurais, é provável que isto se devesse
tanto as exigencias da ocupacáo quanto a carencia
de vagas e as características das escolas rurais,
urna vez que as matrículas se reduziam tanto para
os ocupados como para o conjunto de menores de
18 anos que residem nas referidas áreas.

Com a arnpllacáo do sistema escolar, a
expansáo e as condicionalidades dos programas de
transferencia de renda (ande se inclui a frequéncia
obrigatória á escala) e a elevacao dos requisitos
educacionais, as matrículas vérn se ampliando
entre os pequenos trabalhadares, em todas as
faixas etárias. Ela passou de 57,5% do total de
ocupados em 1992 para 81,9% em 2008, elevando-

se especialmente na faixa dos 5-9 e dos 10-13 anos,
quando chegou a respectivamente 96,4% e 96,2%,
bem próxima da registrada entre os nao ocupados,
Mas os números deixam patente que á medida que
a idade se eleva (e cresce o comprometimento com
o mundo do trabalho) a permanencia na escala se
reduz, nao indo além de 88,4% na faixa dos 14-15
e de 72,5 na de 16 e 17 anos , ou seja, mais de dez
pontos percentuais abaixo da frequéncia observada
entre as enancas e adolescentes que nao trabalham.

Nao sepode ignorar, também, ascaracterísticas
do ensino público no Brasil, que, como se sabe,
tem se mostrado incapaz de propiciar aos alunos a
necessária aprendizagem e proqressáo. Embora a
repeténcia, o atraso escolar daí decorrentes afetem
a todos os matriculados, changas e adolescentes
que trabalham sao especialmente penalizados pelos
problemas em questáo. Pertencendo a famílias
pobres e com baixo capital cultural e tendo acesso a
um ensino de má qualidade, que nao atende ás suas
necessidades e expectativas, muitas vezes eles
chegam El escola já cansados, ou nao conseguem
frequentá-Ia regularmente, como ocorre nos períodos
de colheita nas áreas rurais, o que prejudica ainda
mais a sua aprendizagem e contribui para aumentar
as reprovacóes,

Como mostra a tabela 3, com o tempo e o
acúmulo dessas reprovacóes ocorre urna defasagem
escolar significativa, Em 2008, por exemplo, as
enancas e adolescentes sem atraso representavam
apenas 8,3% dos ocupados entre os 5-17 anos,
contra 24,1% dos nao ocupados, Na faixa dos 10-

Tabela 3 - enancas e adolescentes de 5 a 17 anos ocupados, segundo a situacáo de atraso escolar
Brasil, 1992, 1998,2002e 2008

Situacáo de Total
Grupos elátricos

atraso escolar 5 a 9 anos" I 10a13anos I 14e15anos I 16e 17 anos

N '1< N '1< N I '1< N I '1< N '1<
1992 170,694 2,2 59,708 2,4 47646 2,1 63,340 2,1

Sematraso 1998 278.427 4,2 79,839 20,2 57149 3,3 55697 3,1 85742 3,1
escolar 2002 343,050 6,2 73,748 26,2 73,677 5,9 74,750 5,0 120,875 4,9

2008 370,240 8,3 31858 22,7 82,005 9,6 90,494 7,8 165,883 7,2

1992 557123 7,2 250,835 10,2 152,803 6,6 153,485 5,1

1 ano 1998 908663 13,7 142,746 36,1 251908 14,5 231.787 13,1 282,222 10,3
de atraso 2002 1,168114 21,2 116,980 41,5 331974 26,5 305.471 20,5 413,689 16,7

2008 1.182,259 26,6 53,731 38,3 219,164 25,7 314,655 27,3 594,709 25,8

1992 1.754,964 22,6 819,943 33,4 458928 19,9 476,093 15,8

2 ou3 anos 1998 1915,785 28,8 172,678 43,7 619.418 35,7 481448 26,1 662,241 24,2
deatraso 2002 1,838764 33,4 90,869 32,3 499,054 39,8 486,694 32,7 762,147 30,7

2008 1,559,546 35,0 54,526 38,9 374,749 44,0 384,012 33,3 746,259 32,4
1992 2,242,232 28,8 877.271 35,7 750,480 32,6 614,481 20,4

40u 5 anos 1998 1,691621 25,5 591613 34,1 497,113 28,1 602,895 22,0
deatraso 2002 1,123,038 20,4 275,108 21,9 362,669 24,4 485,261 19,6

2008 823,355 18,5 148.422 17,4 248,612 21,6 426,321 18,5

1992 3,048,167 39,2 450,180 18,3 893,109 38,8 1.704,878 56,6

6 anosoumais 1998 1,847020 27,8 214,949 12,4 524,154 29,6 1.107917 40,4
deatraso 2002 1,031,361 18,7 75,165 6,0 258609 17,4 697587 28,1

2008 515,826 11,6 27.459 3,2 115,083 10,0 373,284 16,2
Fonte: INSTITUTOBRASILEIRODE GEOGRAFIAE ESTATISTICA. PesquisaNacional porAmostra de Domicilios - PNAD. Brasilia, DF,2005.
Tabulacóes Especíaísdos micro-dados, conformeCarvalho e Fernandes(2010, p. 29).
• No ano de 1992, a variável "Anos de estuco" naofoi calculada para as enancasde 5 a 9 anos.
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13 anos, 17,4% apresentavam um atraso escolar de
4 anos ou mais, quase o dobro dos nao ocupados
(10,2), Entre os 14-15 anos de idade os ocupados
nessa condicáo somavam 21,6%, e na faixa dos
16 a 17 anos 18,5% dos ocupados se encontravam
nessa situacáo. Esse atraso ocasiona um
desestímulo que se soma ao cansaco, a arnpliacáo
das jornadas e do envolvimento com o mundo do
trabalho, levando muitos a abandonar o sistema
educacional com baixos níveis de escolaridade,
comprometendo tanto o seu presente como o seu
futuro. Com isto, conforma-se umcírculo vicioso que
contribui significativamente para a reproducáo das
desigualdades e da pobreza, com a persistencia da
ocupacáo precoceem termos intergeracionais.

3 A PERSISTENCIA DESSE TRABALHO

Como foi visto, para evitar esses danos e
proteger a populacáo infanto-juvenil a ocupacáo
precoce foi legalmente proibida e passou a ser
atacada através de diversos procedimentos, com
efeitos que inicialmente foram bastante positivos,
Mas ao se concentrar em setores comoa agricultura
de subsistencia OU, no caso dos centros urbanos,
em atividades de menor visibilidade elou mais
dificil controle (a exemplo do servico doméstico, do
pequeno comercio ou da coleta de material para
reciclagem), ela se tornou bem menos sensivel
as medidas que vérn sendo implementadas para
combate-la, como as pequenas transferencias de
renda efetuadas através do PETI ou urna maior
fiscalizacáo.

É claro que o referido Programa necessita
ser mantido, expandido e aperteicoado, e a
continuidade e o avance da fiscalizacáo e
repressáo sobre o trabalho precoce por parte dos
órqáos govemamentais competentes também sao
imprescindíveis. Entre outros aspectos porque
o desenvolvimento desigual e combinado que
caracteriza a economia e a sociedade brasileira
tem levado a conformacáo de algumas cadeias
produtivas em cujos extremos se encontram tanto
modernas empresas nacionais e multinacionais, em
setores como a producáo de fumo, aco ou suco de
laranja, como a exploracáo da rnáo de obra infanto
juvenil. Mas é preciso levar em conta que a relacáo
entre pobreza e trabalho precoce nao é tao simples e
direta, nem sempre sendo possível quebrá-Ia através
de pequenos estímulos econ6micos que reduzam o
chamado "custo de oportunidade" de manutencáo
das enancas fora das atividades produtivas, como
alguns estudiosos parecem acreditar.

Como as raizes do trabalho precoce estáo na
desigualdad e social, na concentracáo da propriedade
da terra e da renda e na pobreza de um amplo
contingente de brasileiros, sua utiñzacáo precisa ser
compreendida a partir do padráo de orqanizacáo de
determinados setores da economia e das condicóes
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de insercáo produtiva de um grande contingente
de trabalhadores, com impactos decisivos sobre
as suas condicóes de vida e sobre seu s valores e
representacóes. Condicóes que impossibilitam o
pleno cumprimento das suas responsabilidades
pela subsistencia da familia, obrigando-os a se valer
do esforco laboral conjunto dos seus componentes
(sem excluir os mais jovens deles), da contribuicáo
da aposentadoria dos membros mais idosos que
conseguiram ter acesso a esse benefício, dos
recursos a entidades e programas assistenciaise de
outrasestratégias para assegurar a sua manutencáo.

É o caso dos ocupados na agroindústria
canavieira, por exemplo, onde o pagamento de
salários, comumente, por prcducáo, intensifica a
exploracáo de rnáo de obra, barateando o preco da
torca de trabalho e reduzindo o valor dos salários
reais e, com isso, levando a ocupacáo dos filhos
a se tornar parte das condicóes de existencia
desses trabalhadores, a ponto de obrigá-Ios a se
responsabilizar pela sua insercáo produtiva e até a
esconde-la da fiscalizacáo dos órqáos públicos, Ou
de fumicultores do sul do país, cultura que demanda
bastante rnáo de obra em todas as operacóes.
Explorando pequenas propriedades subordinados a
indústria do fumo (que fornece um pacotetecnológico
e financia mento e compra da producáo dos seus
assistidos, terminando, com isto, praticamente por
controlar o seu preco), assim como outros pequenos
produtores rurais e urbanos, eles dependem de toda
a familia para assegurar essa producáo, envolvendo
os filhos nela desde muito cedo",

Mas o trabalho precoce também está associado
a outros determinantes, como a carencia de urna
rede de instituicoes e políticas sociais que apóiem
efetivamente essas famílias na reproducáo física e
social dos seus filhos, ou o seu sistema de valores
e representacóes. Muitas enancas cornecarn a ser
levadas muito cedo para o trabalho pelos pais, entre
outros motivos pela carencia de creches e outras
instituicóes onde elas possam ser deixadas com
protecáo e sequranca. E como o episódio relatado
no parágrafo inicial do presente texto deixa patente,
os valores e representacóes sobre a ocupacáo
das enancas e adolescentes térn urna relevancia
significativa, embora a maioria dos estudiosos
Ihe conceda muito pouca atencáo, limitando-se
a assinalar que a frequéncia do trabalho precoce
também é determinada por "fatores culturáis".

Na sua clássica teoria sobre a economia
camponesa, porém, Chayanov já ressaltava
a importancia do trabalho familiar para a sua
sustentacáo, e vários outros estudiosos térn
analisado como a ocupacáo de enancas e
adolescentes se insere nesse processo, nao apenas
como urna contribuicáo económica mas, também,
como um elemento essencial para a sociañzacao e
formacáo moral das novas gerayoes, Em pesquisa
realizada em urna comunidade rural do semiárido
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baiano, por exemplo, Cardel (1996) observou
como essa ocupacáo é valorizada a partir de urna
dimensáo moral, como um conjunto de regras e
práticas orientadas para socializar os indivíduos
para o trabalho desde a infancia, pois a concepcáo
da infanciacomo um tempo de investimento para o
futuro, dissociado da relacáo com a terra, nao cabe
na lógicada ética camponesa. Essa infancia é vista,
antes, como o momento da SUB constltuicáo para
o trabalho, com a especificidade que este constitui
uma "Iabuta" e labutar com a terra, desde pequeno,
"é extenuar o corpo, calejar as rnáos e os pés, forjar
os membros do corpo como urna ferramenta para
se tornar, quando adulto, um lavrador", (CARDEL,
1996 , p. 48)'.

Ademais, também é preciso levar em
canta que a experiencia histórica, a cultura e
o autoritarismo social brasileiro condensaram
uma malha de múltiplos preconceitos, estigmas
e discrirninacóes que atingem esses pequenos
produtores e os trabalhadores desqualificados, de
ocupacáo incerta e precária, associando a pobreza
á delinquéncia, considerando aqueles por ela
afetados como agentes da desordem e da violencia
e reclamandosobreeles a acáo repressiva e punitiva
do Estado. Tentando neutralizar esses estigmas, os
trabalhadores em apreco procuram provar o tempo
todo que conseguiram se salvar da poluicáo moral
da pobreza, apesar da ocupacáo precoce ou do
desemprego, dos salários insuficientes, das más
condicóes de vida em gera!. Nessas circunstancias,
o trabalho adquire um valor que ultrapassa a lógica
do cálculo económico, articulando-se também com
o mundo da ordem e a moral do provedor, chefe de
família, na medida em que

A honra, entre os pobres, nao estando
associada él posicáo social, vincula
se a virtude moral, como afirmacáo
de si em face do olhar dos outros,
sendo o trabalho um dos instrumentos
fundamentais para afirmacáo pessoal e
social. (SARTI, 1996, p. 68).

A partir desses valores e representacóes,
as familias procuram zelar pela integridade moral
dos filhos, ensinando-os a respeitar os outros, a
nao roubar, a valorizar o trabalho e a vida familiar,
preparando-os desde cedo para ocupar o seu
lugar em uma sociedade bastante estratificada e
autoritária, onde Ihes sao reservadas as funcóes
mais subalternas. (FAUSTO; CERVINI, 1991;
ZALUAR, 1994). Mas nao e fácil transmitir aos filhos
essas disposicoes, notadamente quando pais e
rnáes frequentemente se afastam para trabalhar, os
mecanismos tradicionais de socializacáo e controle
se desmantelam e a carencia de servicos públicos
nao prevé a sua substltuicáo. Além disso, a partir da
trajetória dos pais e da sua própria experiencia, os
adolescentes podem questionar este projeto de vida

estruturado em tomo da familia e do trabalho, na
medida em que este último Ihes aparece como uma
forma de servidáo. Afinal, os postos ao seu alcance
se caracterizam por serem duros, desinteressantes,
mal pagos, sujeitos a longas jornadas e ao
autoritarismo dos patr6es.

Por isso, as familias temem a seducáo das
ruas , das drogas, do dinheiro fácil mas perigoso e do
envolvimento com a criminalidade, que tem levado
milhares de jovens á prisao e á morte no Brasil,
mas que podem Ihes aparecer como a via possível
para uma vida melhor em uma fase em que eles
testam a construcáo de sua autonomia frente aos
pais. Preocupadas em esconjurar esses riscos, elas
tendem a encarar a ocupacáo precoce como uma
forma de organizar o tempo dos filhos e colocá-Ios
no "bom caminho", mantendo-os longe das ruas, das
más companhias, das drogas e da delinquéncia e
desenvolvendo a sua disciplina, responsabilidade
e ética no trabalho. Expressando esses valores e a
divisáo do trabalho que organiza a interdependencia
entre os membros das familias pobres , onde todos ,
desde cedo, devem colaborar para a subsistencia
do grupo doméstico, a ocupacáo precoce acaba
sendo considerada como algo virtuoso, conforme
declaracóes obtidas por alguns estudos junto aos
referidos trabalhadores sobre essa questáo: [O
trabalho] "tira os meninos da rua, tá aprendendo
alguma coisa a mais e ainda ganha dinheiro".
(CARVALHO, 1995, p. 132) [Trabal ha] "acho que
está aprendendo, livra de estar na rua, brincando [...]
o trabalho e muito born", (CARVALHO, 1995, p. 132).
"Se já passou a quarta serie já sabe o suficiente para
por comida na mesa; ale m disso, aqui nao e lugar de
vagabundo". (FERREIRA, 2001, p. 221). "O trabalho
é uma distracáo para as enancas. Se nao estiverem
trabalhando, váo inventar moda". (RIZZINI, 2007,
p.390).

Socializadas com esses valores, as enancas
tendem a aceitar a inevitabilidade do seu trabalho
como parte do compromisso de solidariedade
familiar, inclusive porque a escola nao consegue
interessá-Ias e rete-las, como térn constatado
alguns investigadores. Conversando com enancas
ocupadas em uma grande feira livre de Salvador,
por exemplo, Barros (2008, p. 91) ouviu deles que
embora preferissem apenas brincar e estudar, olé
bom trabalhar porque a rnáe dá comida em casa,
compra páo prá tomar café". "Trabalhar é bom
porque a pessoa tá precisando aí trabalha, e melhor
que roubar, porque se a gente crescer vai ter que
ser alquérn na vida, né?", "Trabalhar e melhor que
roubar, do que ficar na malandragem, e trabalhar
nao, a gente arranja uma coisa melhor na vid".

Para os adolescentes, além de constituir parte
de suas obriqacóes como filho, o trabalho tarnbém
e visto como afirmacáo da sua individualidade,
abrindo a possibilidade de conquistar uma certa
autonomia e de ter acesso a padr6es de consumo
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e comportamentos que definem a própria identidade
de "jovem" na sociedad e contemporánea. Além
disso, enquanto completar a escolaridade Ihes
parece algo distante e mais dificil (em decorréncia
da descontextuanzacáo da escola, da defasagem
idade-série e do atraso acumulado), a insercáo
ocupacional constitui urnaperspectiva maisconcreta
e lrnediata.

Nessas condicóes, o trabalho precoce constitui
umfen6menocomplexo, comdeterminantes quevao
além de fatores de ordem económica, envolvendo
todo um conjunto de representacóes, valores e
mecanismos de socializacáo dos filhos das classes
populares, Pode-se dizer que para esses meninos
e meninas as condicóes de existencia das famílias
transformaram a sua insercao produtiva no que
Bourdieu denomina como um "habitus", Ou seja, em
umconjunto de disposicóes duráveis e transponíveis
que, integrando todas as experiencias passadas,
funciona, a cada momento, como urna matriz de
percepcóes, de apreciacóes e de acóes, para cuja
rnudanca é necessário transformar as condicoes que
levaram á sua conforrnacáol. (BOURDIEU, 1994), A
cena relatada no inícto desse texto, assim como as
declaracóes de pais e de enancas nele reproduzidas,
sao bastante ilustrativas a esse respeito.

4 CONLCUsAo

Portudo isso, a etíminacáo do trabalho precoce
precisa ser lastreada em rnudancas económicas e
sociais muito profundas, envolvendo quest6escomo
o caráter desigual e combinado de desenvolvimento
brasileiro, a estrutura de propriedade da terra, a
gerac;ao de oportunidades de trabalho, emprego
e renda capazes de reduzir a vulnerabilidade
económica das familias pauperizadas e um
avance das políticas sociais. A constatacao de que
essas rnudancas sao dificeis, envolvendo lutas e
conquistas sociais de mais longo prazo, porém, nao
significa que mais imediatamente nao devam ser
ampliados políticas e programas que desestimulem
a insercáo produtiva em apreco, resguardando o
desenvolvimento físico e psíquico, a formacáo e o
futuro dos meninos e meninas em discussáo.

A fiscalizacáo e repressáo ao uso do seu
trabalho precisam ser continuadas, avancando no
sentido da identificacáo e atuacao sobre as cadeias
produtivas que o exploram em uma das pontas.
O Programa de Erracicacáo do Trabalho Infantil
necessita ser ampliado e aperteícoado, nao se
confundindo com o Bolsa Familia, mas mantendo
as suas especificidades, notadamente no que diz
respeito á Jornada Ampliada, cujo funcionamento
continua a ser problemático e precáriona maioria dos
estados e muruc ípíos. Como demonstra a experiencia
desse Programa na reqiáo sisaleira baiana, o bom
funcionamento dessa Jornada é fundamental nao
apenas para assegurar a retirada das enancas do
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trabalho, como, também, para uma melhoria do seu
rendimento escolar e um alargamento do seu capital
cultural e de suas perspectivas de futuro,

Além dísso, porém, parece urgente a
ímolementacáo de programas especiais para atingir
o "núcleo duro" do referido trabalho, a exemplo
do que cornecou a ser feito no semiárido baiano,
através de uma parceria entre a Orqanlzacáo
Internacional do Trabalho e o governo estadual;
a mobllizacáo e atuacáo de órqáos públicos,
orqanizacoes e atores que integram o sistema de
garantias dos direitos á infancia e á adolescencia ou
operam na área da promocáoe da assísténcía social
para o desenvolvimento de um conjunto de acóes
solidárias e integradas, evitando a sua fraqrnentacáo
e desarticulacáo e ampliando a sua eficácia.

Merecem destaque, entre essas acóes,
providencias destinadas á melhoria do ensino
público (cuja contribuicáo atual para o abandono
da escola e a insercáo nas atividades produtivas já
foi mencionada), de forma a torná-Io mais atrativo e
eficiente e a enfrentar os problemas da repeténcia,
do atraso e da evasáo:uma atuacáocontinuada junto
ás familias sobre os efeitos negativos do trabalho
precoce e a importancia de prolongar a escolarizacáo
dos filhos, que somada a políticas governamentais
para uma melhoria das condicóes de vida dessas
familias possa contribuir para uma rnudanca do
"habitus" asslnalado: e como intervencóes dessa
ordem supósm um conhecimento mais aprofundado
das condicóes de subsistencia das familias
pauperizadas e dos determinantes do trabalho
precoce na sociedade brasileira, um aumento dos
estudos e pesquisas com essa orientacáo.
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Notas

Como nas sociedades modernas a infancia é
considerada como urna fase lúdica, de preparacáo
para a vida e responsabilidades adultas (Ariés,
1998), e a leqislacáo brasileira proíbe o seu exercício
antes dos 16 anos, procurando assegurar o direito
a profissionalizac;áo e proteger a ocupacáo dos
aprendizes, o trabalho das enancas e adolescentes
é avaliado e denominado como precoce no presente
texto.

Entre os 14-15 anos 35,8% dos adolescentes
trabalhavam na condicáo de empregados e entre os
16-17 anos essa frequéncia se elevava a 53,1%. Com
umajornada igual ou superiore 40 horasencontravam
se 20% dos ocupados entre os 14-15 anos e 45,5%
daqueles entre 16-17 anos. Apesar disso, apenas
3,4% e 15,9% no segundo desses grupos declararam
ganho iguais ou Iigeiramente superiores a um salario
mínimo mensal.

Como diversos estudos tem constatado, as meninas
e meninos precocemente ocupados geralmente
pertencem a famílias de pequenos produtores rurais,
multas vezes obrigados a trabalhar "de ganho"
em outras propriedades para complementar os
seus baixíssimos rendimentos; de trabalhadores
rurais expulses das propriedades para as periferias
urbanas do interior e transformados em assalariados
temporários da agro-pecuária típica de cada regiao
e daqueles que se encontram na base da pirámide
do mercado de trabalho urbano (como trabalhadores
náo qualificados da construcáo civil, empregadas
domésticas, vendedores ambulantes ou catadores
de sucata) ou desempregados, com rendimentos
irrisórios ou inexistentes.

Como as características de agricultura familiar sao
relativamente diferenciadas, de acordo com a situacáo
dos pais as condicóes das enancas ocupadas nessas
propriedades também podem variar. Em algumas
áreas e propriedades elas sao mais poupadas,
reduzem as atividades no período das aulas, se
alimentam e se vestem adequadamente e possuem
alguma forma de lazer. Mas em outras os meninos e
meninas pegam um trabalho mais duro e cansativo,
tem condicóes de vida bastante precárias, sao mais
expostas a riscos (como o contacto com agrotóxicos)
e podem até abandonar a escola por exigencias da
ocupacáo. Ver a esse respeito Huzack e Azevedo,
1994, Neves(1999e 2004)e Rizzini(2007).
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Como ressalta a autora, isto termina impedindo que
a maioria dessas enancas, toreada a migrar quando
jovens ou adultos (até mesmo pela impossibilidade
de uma maior fraqrnentacáo da propriedade familiar),
adquiram o capital cultural e simbólico necessário
para uma melhor inteqracáo no mercado de trabalho
urbano, contri buindo para a persistencia da pobreza
tanto entre os que ficam como entre os que saem da
terra.
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