
Igualdade na diversidade 
Leandro Loyola  
 
Uma das marcas registradas da população brasileira, a diversidade, pode ser uma 
barreira social no país. Números levantados pelo relatório "Situação da Infância e 
Adolescência Brasileira", levantamento inédito do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef ) a partir de dados do Censo 2000, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostram que fatores como raça, sexo, localização 
geográfica, situação econômica, tempo de estudo da mãe ou o fato de serem 
portadoras de alguma deficiência podem tornar muito difícil a vida de crianças e 
jovens.  
 
Os resultados deste levantamento e os caminhos que podem ser seguidos para superar 
os problemas serão analisados de hoje até sexta-feira no 1º Seminário Criança 
Esperança - Igualdade na Diversidade, promovido pelo Unicef e pela Rede Globo, em 
Brasília. Mais de cinqüenta especialistas no assunto, técnicos de governos e 
representantes de organizações não-governamentais, além de Rigoberta Menchú Tum, 
Prêmio Nobel da Paz em 1992, e Reiko Niimi, representante do Unicef no Brasil, vão 
discutir por que uma criança brasileira pode ser praticamente condenada a viver mal 
pelo resto da vida apenas por ser não ser branca ou ser filha de uma mulher que 
estudou durante poucos anos.  
 
O Brasil é um dos países com maior diversidade racial e cultural, o que é considerado 
por estudiosos como uma grande riqueza nacional. A questão é que isso vale apenas 
para o discurso. Na prática, esta diversidade não só não é valorizada, mas também é 
punida pelo preconceito e pela discriminação. Uma criança negra tem menos chances 
de estudar que uma branca; uma portadora de deficiência terá maior dificuldade para 
conseguir emprego que um não-portador; alguém que nasceu na zona rural tem maior 
probabilidade de ser pobre do que alguém que nasceu na cidade. A conclusão é que o 
acesso aos direitos sociais é mais restrito a quem não é branco, nascido no meio 
urbano, tem uma mãe com muitos anos de estudo e vive em um lar com renda familiar 
alta.  
 
O relatório preparado pelo Unicef mostra como este problema afeta desde cedo 61 
milhões de crianças e adolescentes que vivem no país. Basta uma boa olhada nos 
números para ver que, desde pequeno, o brasileiro já tem algumas portas fechadas 
diante de si pelo simples motivo de ser um representante desta diversidade 
antropológica. "A diversidade está presente na sociedade brasileira desde a sua 
formação", diz o sociólogo Marcos Kisil, do Instituto para o Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ides). "Mas temos que reconhecer que hoje crianças e 
adolescentes podem ter a vida pré-determinada por processos de exclusão social 
baseados na raça, no sexo e na localização geográfica."  
 
Em um corte mais geral, descobre-se que crianças e adolescentes pobres estudam 
menos, vão trabalhar mais cedo e têm menos acesso à infra-estrutura e bens de 
consumo, por isso acabam, na maioria dos casos, longe dos bons empregos e da 
possibilidade de ter uma vida confortável. As crianças que vivem entre os 20% mais 
pobres da população vão menos à escola que aquelas fazem parte dos 20% mais ricos: 
entre 7 e 14 anos, a proporção dos que não freqüentam as aulas é de 9% em 
comparação a 1%. Dos 12 aos 17 anos ela sobe para 20% e 4%, respectivamente. O 
resultado é que aos 17 anos, a média de estudo é de quatro anos para os mais pobres 
e sete anos para os mais ricos .  
 



Mas a situação piora quando se mergulha nos números e observam-se as 
particularidades que afetam a diversidade humana do país. O preconceito racial se 
revela de maneira clara. Há mais crianças negras pobres (ou seja, que vivem em 
famílias com renda per capita de até meio salário mínimo) do que brancas. O placar é 
de 58% contra 33%. Adolescentes negros também têm menos chances de estudar: 
17% deles estão fora da escola entre os 12 e 17 anosem comparação a 12% dos 
brancos da mesma idade. Nesta faixa etária, a média de estudo dos negros também é 
menor: cinco anos, contra seis dos brancos e sete dos asiáticos. Eles também têm 
menos acesso a recursos como água, esgoto, telefone e computador.  
 
A mãe é outro ponto fundamental neste processo. Os dados do Unicef mostram que, 
na maioria dos casos, a desigualdade passa dela para o filho como uma herança 
maldita. Quanto menos tempo a mãe estudou, pior para o filho. Três em cada quatro 
crianças filhas de mães que estudaram menos de um ano são pobres (entre aquelas 
mães que estudaram mais de onze anos, a proporção é de uma criança em cada cem). 
Em termos de tempo de estudo, a regra se repete: 13% das crianças de 7 a 14 anos 
cujas mães estudaram menos de um ano, estão fora da escola; já entre os filhos de 
mães que estudaram 11 anos ou mais, a proporção cai para apenas 1%.  
 
O que fazem estes adolescentes que estão fora da escola? Entre os filhos de mães que 
não estudaram, 13% trabalham, enquanto 3% dos filhos de mães que estudaram por 
11 anos ou mais estão no mercado. Filhos de mães que não estudaram também têm 
mais chances de ficar doentes e menos acesso a recursos como água, esgoto e 
telefone. "São necessárias políticas afirmativas específicas para corrigir desigualdades 
como essa" diz a socióloga Jacqueline Pitanguy, diretora do Cepia - Cidadania, Estudo, 
Pesquisa, Informação e Ação. Políticas afirmativas significariam priorizar o atendimento 
a esta camada da população.  
 
A lógica por trás dos números é simples. Até pelo menos os seis anos, a criança vive 
basicamente do convívio com a mãe. Se ela teve boa instrução, são grandes as 
possibilidades de saber cuidar melhor da criança, ter um bom emprego que garanta o 
sustento econômico e incentivar o filho a estudar também. Se a mãe não estudou, no 
entanto, as chances de tudo isso acontecer caem drasticamente. "A mãe tem de ser 
alvo prioritário das políticas públicas: quando isso acontecer, o país vai andar", diz a 
pediatra Zilda Arns, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. 
 
Leia Também: 
 
O desafio da inclusão é superar dificuldades históricas 
 
Nascer em determinadas regiões do Brasil pode significar um destino pouco feliz, e 
quase inevitável no atual quadro, para as crianças e adolescentes. Três em cada 
quatro das crianças que vivem no Maranhão são pobres, em comparação a uma em 
cada quatro das que vivem em São Paulo, o Estado mais rico da nação. Em Alagoas, a 
taxa de mortalidade infantil é de 62 por mil crianças nascidas vivas, no Rio Grande do 
Sul é de 16 por mil .  
 
Ser portador de alguma deficiência física ou mental na situação de hoje beira a 
fatalidade: metade das crianças e adolescentes nestas condições vivem em famílias 
pobres. Isso ajuda a entender porque uma em cada dez que estão na faixa etária de 7 
a 14 anos não está na escola e uma em cada cinco não é alfabetizada.  
 



Até mesmo quando se olha para meninos e meninas há diferenças grandes no Brasil. 
Todos já sabem que as mulheres ganham menos e ocupam menos cargos importantes 
que os homens. Mas há mais diferenças - e elas começam mais cedo do que se pensa.  
 
Os meninos estudam menos tempo porque vão trabalhar antes das meninas. Também 
são mais afetados na adolescência pelas mortes violentas. O relatório do Unicef mostra 
que as causas externas (acidentes, crimes e suicídio) são responsáveis por 70% das 
mortes de adolescentes de 12 a 17 anos, em comparação a 42% das meninas.  
 
Todos estes dados deixam claro que a sociedade brasileira não dá igualdade de 
condições a diversos grupos. Em sua maioria, as políticas sociais atuais não levam em 
conta esta questão. "Olhar para a diversidade é reconhecer que determinados grupos 
têm dificuldades históricas para se incluir na sociedade", diz a socióloga Rebecca 
Raposo, diretora-executiva do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife). "Eles 
terão de ser privilegiados por políticas sociais para que isso aconteça."  
 
Especialistas no assunto acreditam que a solução é justamente esta. Se isso não for 
feito, eles nunca serão (para usar um termo da moda) incluídos na sociedade e 
continuarão a gerar filhos excluídos. "Tem de haver diferença de tratamento para 
grupos menos favorecidos como negros e deficientes", diz o consultor Reinaldo 
Bulgarelli, da Amce Negócios Sustentáveis, e que colaborou na elaboração do relatório 
do Unicef. "Esta questão tem sido determinante para a nossa pobreza."  
 
Se o processo detectado pelo levantamento do Unicef continuar andando no ritmo em 
que está entre crianças e adolescentes, o resultado será a manutenção da situação de 
desigualdade retratada em outra pesquisa, a Síntese de Indicadores Sociais 2002, 
divulgada há duas semanas pelo IBGE. Ela mostra que é forte a discriminação por raça 
e gênero no país.  
 
Negros e mulheres ganham a metade do rendimento dos homens brancos. Quando 
cruzados os dados, os homens negros ganham 30% menos que as mulheres brancas. 
Esta situação não muda nem quando o nível de escolaridade é o mesmo. Os brancos 
são 88% do seleto grupo dos 1% mais ricos do país, enquanto os negros são 68% dos 
10% mais pobres. (L.L.)  
 
Infância é mais difícil nas áreas rurais e no Nordeste  
Denise Ramiro, Para o Valor, de São Paulo  
 
Crianças e adolescentes brasileiros que moram em áreas rurais têm, no geral, uma 
vida mais sacrificada que os das áreas urbanas. Para ir à escola, muitas vezes 
precisam andar vários quilômetros, isso quando não têm que ir de barco. Quando 
voltam para casa, várias ajudam na roça ou a cuidar dos irmãos mais novos e realizam 
tarefas domésticas. No campo, 75% das crianças e adolescentes vivem em domicílios 
com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Entre as crianças e jovens 
da área urbana, a taxa é de 36,7%.  
 
O nível de escolaridade da criançada do campo é bem menor do que o da cidade. Na 
área rural, mais da metade das crianças de 4 a 6 anos está fora da escola em 
comparação a 33,4% na área urbana. O agravante, é que nessa idade nem sempre 
estão em casa aos cuidados dos pais. Ficam com quem estiver disponível. Nas demais 
faixas etárias, os índices de escolaridade melhoram. Mas a evasão escolar no campo é 
o dobro do que nas cidades. Sem contar o analfabetismo que atinge um quarto das 



crianças entre 7 e 14 anos do campo, número três vezes maior do que o da área 
urbana.  
 
Nas últimas décadas, o país assistiu à migração desordenada da população rural para 
as áreas urbanas, reflexo do desenvolvimento nos grandes centros urbanos e da 
mecanização do campo, entre outras razões. De 1992 para cá a população urbana 
saltou de 78% para 84%, segundo a última pesquisa de indicadores sociais do IBGE. 
As condições de vida na zona rural pouco evoluíram. Mais da metade dos moradores 
não conta com sistema de saneamento e rede de esgoto adequados, enquanto nas 
cidades o percentual é de 6,8% e 10,1%, respectivamente.  
 
A porcentagem de crianças e adolescentes que trabalham nas áreas rurais é três vezes 
maior que nas cidades  
 
Geladeira é quase um luxo: pouco mais da metade dos habitantes do campo tem uma 
em casa, enquanto que nas cidades apenas 13% não têm o eletrodoméstico. Telefone 
e computador, quase ninguém tem mesmo. Apenas 5% dos moradores rurais possuem 
um aparelho telefônico e 2,3% deles têm um computador. Nas áreas urbanas, 40% 
dos moradores têm telefone e mais de 10% possuem computador.  
 
Uma parcela significativa da população infanto-juvenil da área rural começa a trabalhar 
antes de terminar a escola. A porcentagem de crianças e adolescentes entre 10 e 15 
anos que trabalham nas áreas rurais (17,7%) é três vezes maior do que a das que 
vivem nas cidades (6%). Entre 16 e 17 anos, a diferença cai, mas o número de jovens 
ocupados é de 40% no campo e 27% nas cidades.  
 
Em algumas áreas esse quadro começa a mudar. Depois de sofrerem denúncias no 
início dos anos 90 por utilização de mão-de-obra infantil, os empresários do setor 
calçadista de Franca, no interior de São Paulo, um dos maiores pólos exportadores do 
produto no país, decidiram criar o Instituto Pró-Criança, em 1995, para combater o 
trabalho infantil na confecção do produto.  
 
O superintendente da entidade, Maurilo Cassemiro Filho, explica que boa parte da 
produção de calçados é manual e que a indústria terceiriza o serviço para moradores 
da região. Com a criação do instituto, os empresários só contratam terceirizados 
comprometidos com o Pró-Criança. Eles ganham uma carteirinha da fundação, 
comprometem-se a não usar mão-de-obra infantil e concordam em passar por uma 
auditoria a cada três meses. Em Franca há 600 indústrias de calçados e 3.000 
trabalhadores terceirizados.  
 
A Associação Brasileira de Calçados adotou o projeto. Hoje já há franquias do 
programa em Birigui, no interior de São Paulo, e Parobé, no Rio Grande do Sul, outros 
grandes pólos calçadistas do país. O instituto também oferece cursos 
profissionalizantes para adolescentes e bolsas de estudos para cursos de línguas e de 
informática.  
 
A franquia do Pró-Criança em Birigui, decidiu expandir a sua área de atuação e criou o 
Projeto Guri, que ensina música às crianças. Hoje, mais de 120 crianças de 7 a 18 
anos formam uma orquestra sinfônica completa. Na área de saúde, 101 médicos 
voluntários atendem crianças e adolescentes carentes em seus próprios consultórios, 
sem cobrar nada por isso. "Senti a inclusão social das famílias", conta o 
superintendente da franquia do Pró-Criança em Birigui, Nalberto Vedovotto.  
 



Nos Estados do Maranhão e Alagoas mais da metade das famílias vive abaixo do nível 
de pobreza  
 
Impressionado com o quadro nas áreas rurais, o escritório de advocacia de Belo 
Horizonte, o Homero Costa Advogados, que já prestava assistência jurídica a pessoas 
carentes, decidiu em 1978 melhorar a qualidade de vida de 30 crianças, filhos de 
trabalhadores de uma fazenda de café no sul de Minas, localizada no município de 
Paraguaçu. Construiu ali uma escola rural. "Cansamos de ver aquela criançada sentada 
debaixo de um pé de café sem fazer nada", conta Stanley Martins Frasão, diretor-
presidente da Homero Costa Advogados. Nascia assim a Fundamar.  
 
Vinte e cinco anos depois, a escola atende em período integral 530 crianças da região, 
da creche a 8ª série do ensino fundamental. Na escola da fazenda elas recebem cinco 
refeições diárias, seguem o currículo oficial e no restante do tempo participam de 
oficinas de artes, praticam esportes, aprendem computação, depois de passar pelas 
aulas de datilografia. Têm ainda mais facilidades. A escola pega e leva a criançada em 
casa. Até as matrículas são feitas por assistentes sociais que vão até a casa da criança. 
Ou seja, os pais podem trabalhar sossegados e sem gastar nenhum tostão com a 
educação dos filhos. Tudo é gratuito, inclusive o atendimento médico e dentário. 
Grande parte do custo é bancado pela fundação. O salário dos professores é pago pelo 
governo de Minas, que incluiu a escola na rede do Estado, e um outro tanto vem do 
bolso de empresários locais. No ano passado, a entidade teve projeção nacional ao 
ganhar um dos prêmios mais importantes no terceiro setor, o da Fundação Abrinq. A 
entidade mineira agora está entusiasmada com a possibilidade de expandir o projeto 
para outros Estados brasileiros e talvez até para o exterior. O apoio já foi manifestado 
pela Fundação Abrinq.  
 
A desigualdade regional também pune as crianças e adolescentes brasileiros. As 
regiões menos desenvolvidas do país, que compreendem os Estados do Nordeste e do 
Norte, oferecem menos oportunidades para as suas crianças. No Brasil, 22,9% das 
famílias têm rendimento per capita de até meio salário mínimo, desse total, mais de 
40% vivem no Nordeste. Nos Estados do Maranhão e Alagoas mais da metade das 
famílias vivem abaixo do nível de pobreza. No Acre, só metade da população tem água 
encanada, assim como no Piauí o saneamento básico só serve a metade da população. 
Rede de esgoto também é um conforto somente para metade das populações do Norte 
e do Nordeste.  
 
As regiões mais pobres do país padecem de processos atrasados de agricultura e da 
falta de diversidade de sua indústria, concentrada nas áreas de beneficiamento 
agrícola, observa o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nobrega, sócio da consultoria 
Tendências. Para ele, no entanto, o grande problema da criança e do adolescente 
brasileiro está na falta de políticas voltadas para essa população. "As crianças nunca 
foram prioridade de políticas públicas no Brasil. Todas as ações vão para os idosos", 
afirma. Ele justifica a afirmação com números. Os brasileiros com idade acima de 65 
anos, que representam 6% do total da população, recebem em aposentadoria 56% do 
total de gastos sociais do governo. As crianças e adolescentes, que somam mais de 
30% da população, ficam com menos de 12% desse volume de dinheiro, que é 
destinado à educação.  
 
A educação parece ser o melhor caminho para a redução das desigualdades sociais. 
Estudo da Organização das Nacões Unidas, a ONU, mostra que o desenvolvimento 
tecnológico de um país é maior quando se adota a universalização do ensino básico. 
Países que hoje apresentam bons indicadores sócio-econômicos já adotaram essa 



política há algumas décadas e hoje colhem os resultados. Caso da Coréia do Sul, que 
universalizou a educação nos anos 60. O país asiático destina 80% dos seus gastos 
públicos para o ensino fundamental e médio.  
 
No Brasil, 50% dos gastos com educação vão para o ensino superior. O custo per 
capita no ensino superior é de R$ 10 mil. No ensino fundamental e médio não chega a 
R$ 2 mil. Segundo Maílson, a educação nunca foi prioridade no país porque convivia 
com um regime de economia fechado, não havia preocupação com competitividade. 
Com a abertura do mercado, a educação faz falta. "O Brasil não pode mais se dar ao 
luxo de desprezar a educação da criança."  
 
Projeto vira referência em países da América Latina 
Lizete Teles de Menezes, Para o Valor, de São Paulo 
 

    
Espaço Criança Esperança do Cantagalo: resultados surpreendentes 
   
Criado em 1986, o Projeto Criança Esperança completará 18 anos com desempenho 
invejável: arrecadou mais de R$ 122 milhões, integralmente investidos, por intermédio 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 4.570 projetos, que 
beneficiaram mais de 2,7 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Fruto de uma 
parceria entre a Rede Globo de Televisão, responsável pela mobilização da sociedade, 
e o Unicef, que fornece suporte técnico, o programa envolve um conjunto de ações 
destinadas a garantir os direitos fundamentais da infância e da juventude.  
 
Direitos que, entre 25 e 28 de junho, serão reafirmados no I Seminário Criança 
Esperança, que versará sobre a Diversidade na Igualdade. Ao referir-se ao seminário, 
Jair Grava, oficial do Unicef que acompanha o Criança Esperança desde o início, 
ressalta a importância do tema: "É fundamental o debate de questões como raça, 
gênero, desigualdades econômicas, sociais e regionais, fontes de preconceito que se 
disseminam na base social brasileira e influem no tratamento dispensado às crianças e 
aos jovens, cerceando-lhes as oportunidades." 
 
Uma das primeiras campanhas sociais realizadas por meio de uma parceria entre a 
maior rede de televisão de um país e um órgão das Nações Unidas, entre as metas 
mais importantes do Criança Esperança destacam-se a redução dos índices de 
mortalidade infantil, a erradicação do trabalho infantil, o combate à exploração sexual, 
a integração de deficientes físicos e mentais e das crianças em situação de rua, além 
de apoio à educação básica para as crianças e o ensino profissional para adolescentes.  
 



Quando foi concebido, o Criança Esperança não previa arrecadação de recursos. "A 
perspectiva do Unicef era de chamar a atenção para a situação precária da saúde e da 
educação do público infantil." Falar das carências da infância e da juventude foi muito 
importante, àquela altura, mas insuficiente, diz Grava. Era preciso levantar fundos 
para apoiar projetos-chave, que estimulassem e servissem de referência à sociedade 
civil e ao Estado. Assim, só a partir de 1986 a arrecadação de fundos começou. 
 
Pioneira no gênero, na última edição a campanha, ano passado, ao final das ligações, 
os números de doações por telefone, site e depósitos bancários totalizaram R$ 
12.609.657,35. Só a arrecadação por telefone cresceu 64 % sobre 2001. Esse sucesso 
transformou o Criança Esperança em referência para outros programas do gênero, 
nacional e internacionalmente.  
 
"O show é apenas parte do projeto, embora seja a principal fonte de recursos, 
advindos das doações de mais de 2 milhões de brasileiros. Sem elas não teríamos os 
R$ 14 milhões que vamos investir este ano", afirma Grava. Ele ressalta, ainda, o apoio 
de instituições do terceiro setor, de governos estaduais e municipais, além dos 
Correios, do Banco do Brasil, da BrasilTelecom, da Azaléia e da Unilever, entre outras 
empresas. 
 
O Criança Esperança não é um teleton, que arrecada fundos para uma causa 
determinada. Sua configuração revela um programa complexo, cujos projetos 
funcionam como laboratório para experimentar estratégias sociais diferentes. "No 
começo, os fundos eram canalizados para milhares de pequenas ações, promovidas 
por centenas de ONGs", diz Grava. 
 
"Hoje, nossa estratégia mudou. Aplicamos recursos maiores e fornecemos know-how a 
cerca de 80 projetos de grande impacto sobre as comunidades atendidas." Entre os 
projetos desenvolvidos e as instituições apoiadas estão os Espaços Criança Esperança 
e a Pastoral da Criança, cuja atuação, em mais de mil municípios, derrubou os índices 
de desnutrição infantil de 16% para 6,7% nos últimos quatro anos. 
 
Além de contribuir para o desenvolvimento do voluntariado, o Criança Esperança criou 
uma cultura de solidariedade que se espalha Brasil afora. "É um projeto bem-sucedido, 
modelo para países como a Argentina, que tem o seu há dez anos, ao Equador, que 
lançará sua versão este ano, e à Colômbia, que o lançará em 2004." 
 
  
 
Reprodução da pobreza corrói chances de jovens  
Leandro Loyola, Para o Valor, de São Paulo  
 
Pobreza é um dos temas mais debatidos no Brasil nos últimos anos. É o mais claro 
sinal da marca registrada do país, que é a desigualdade gritante expressa pela 
concentração de renda nas mãos de poucos. As diferenças regionais dificultam 
generalizações, mas sabe-se que 35% da população brasileira é pobre. A novidade 
ruim explicitada pelo levantamento Situação da Infância e Adolescência Brasileira, do 
Unicef, é que o país parece estar mergulhado no moto-perpétuo da miséria, pois os 
dados indicam que nascer pobre no Brasil é meio caminho para ser pobre o resto da 
vida e ter filhos pobres.  
 
Os dados do Unicef são claros sobre este aspecto da desigualdade de renda entre 
crianças e adolescentes. O mais impressionante é que eles casam direitinho com dados 



divulgados este mês pelo IBGE, na Síntese de Indicadores Sociais 2002, numa espécie 
de quebra-cabeças que revela o funcionamento da engrenagem da injustiça social. 
Comparando as pesquisas é fácil notar que as crianças pobres têm poucas chances de 
estudar e melhorar de vida, por isso tornam-se, no quadro atual, adultos pobres, que 
vão gerar filhos pobres.  
 
A evolução ao longo da vida na escola revela uma das bases deste mecanismo de 
amplificação das desigualdades. Os números do levantamento do Unicef mostram que 
entre os 20% mais pobres da população, 49% das crianças de 0 a 4 anos não vão à 
escola. Dos 7 aos 14 anos, o índice é de 9% e sobe para 20% dos 12 aos 17 anos. 
Entre os 20% mais ricos, estes índices são de 13%, 1% e 4%, respectivamente. No 
balanço final, os mais pobres estudam menos - quatro anos em média, contra sete dos 
ricos - e dificilmente chegam à universidade.  
 
Grande parte destes jovens mais pobres abandona os estudos justamente para 
trabalhar e contribuir com a renda da família. Dos 10 aos 15 anos, um em cada dez 
dos 20% mais pobres já trabalha. A taxa sobe para um em cada quatro na faixa de 16 
a 17 anos. Entre os 20% mais ricos, as taxas são de 4% e 22%, respectivamente. Esta 
diferença é peça-chave para o resultado final. A falta de instrução corrói as chances de 
um bom emprego. É por isso que uma em cada quatro famílias brasileiras tem renda 
de até meio salário mínimo (R$ 120), a maioria dos trabalhadores não paga 
contribuição previdenciária e a desigualdade de rendimentos entre os mais ricos e os 
mais pobres não melhorou nos últimos dez anos.  
 
"Investir na criança é a melhor forma de romper o ciclo reprodutivo de indigência", diz 
Sônia Rocha, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, uma das maiores 
especialistas do país no assunto. "Caso contrário, será muito mais difícil estabelecer 
políticas para reverter esta situação no futuro."  
 
De acordo com Sônia Rocha, o primeiro passo de uma política social para compensar 
as desigualdades neste campo seria dar prioridade à mãe e à criança de 0 a 5 anos. A 
mãe teria de ser melhor informada para cuidar melhor dos filhos. Os dados do Unicef 
mostram que filhos de mães que estudaram mais tempo ficam menos doentes e 
estudam por mais tempo. A outra parte é alimentar a criança, já que nesta idade ela 
depende da família para comer.  
 
Em segundo lugar viriam as crianças de sete a 14 anos, que já vêm sendo alvo das 
políticas públicas como o Bolsa-Escola. Na fase seguinte, até os 18 anos, é preciso 
compensar as desvantagens dos jovens pobres, porque a tendência é que eles sejam 
excluídos do mercado de trabalho por terem formação deficiente.  
 
Compensar os problemas é um dos maiores desafios. De acordo com o Unicef, a 
maioria destes jovens chega à idade adulta sem ter tido acesso a recursos como água, 
esgoto, telefone e computador. Entre os 20% mais pobres, 36% não têm água 
encanada e serviço de esgoto em casa. Apenas 9% têm telefone e menos de 2% têm 
computador. Metade das crianças e adolescentes da camada mais rica tem 
computador, 86% tem telefone e menos de 2% vive em casas que não têm água e 
esgoto.  
 
A pobreza afeta com mais força ainda crianças e adolescentes negros, do sexo 
feminino, portadores de algum tipo de deficiência física ou mental e habitantes da zona 
rural do país. "Enquanto houver dificuldade de renda, estes grupos permanecerão 
excluídos", explica a socióloga Rebecca Raposo, diretora-executiva do Gife (Grupo de 



Institutos, Fundações e Empresas). "Por serem pobres, eles nem mesmo têm como 
lutar para serem incluídos."  
 
Educação é aposta contra a miséria 
 
Compensar os efeitos da pobreza e tentar travar o mecanismo que faz com que a 
criança pobre se torne um adulto pobre passa, essencialmente, pela educação. O 
governo federal tenta fazer isso por meio do programa Bolsa-Escola, que paga R$ 15 
mensais por cada filho que a família mantiver na escola. Entidades e organizações não-
governamentais, financiadas com dinheiro do projeto Criança Esperança, também 
atuam com este tipo de estratégia.  
 
A Casa do Pequeno David, em João Pessoa (Paraíba), oferece comida e uma jornada 
ampliada de escola para 300 crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil. Antes as crianças viviam de revirar o lixão da cidade 
ou de pedir esmolas nas ruas. Hoje a família recebe um valor mensal do governo 
municipal para manter a criança na escola. Depois das aulas, elas vão para a Casa, 
onde praticam esportes, participam de oficinas de arte, cursos profissionalizantes, 
informática e têm ajuda para fazer pesquisas e o dever de casa.  
 
Além disso, há também um acompanhamento da situação das famílias. Profissionais 
convidam as mães a ir à Casa para participar de oficinas e receber orientações sobre 
higiene, alimentação e educação. Os resultados são bons. "A evasão escolar, que era 
de 60%, já caiu drasticamente", explica a orientadora pedagógica Ana Raquel de 
Oliveira França. "Muita mãe que espancava os filhos também aprendeu a lidar com 
eles."  
 
Existe também um esforço para valorizar as questões de gênero e raça. Nos primeiros 
contatos, os profissionais da Casa detectaram que muitas crianças tinham vergonha de 
sua condição social e da cor, por isso foram criados programas educativos específicos 
para dar orientações sobre cultura negra e cidadania.  
 
O sistema de acompanhar não só a criança, mas a família toda, também é usado em 
outro projeto, o Infância Saudável, tocado pela prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, 
em Pernambuco. Os alvos são mais de 300 crianças de 2 a 6 anos que passam duas 
horas por dia no local. Durante este tempo, elas fazem exercícios de sensibilização à 
leitura (que, mais tarde, vão facilitar a alfabetização), atividades lúdicas e 
pedagógicas. É, na essência, uma espécie de pré-escola, coisa que está longe da 
realidade para 39% das crianças nesta faixa etária, segundo o Unicef.  
 
"As chances de a criança ir para a escola depois são muito maiores", explica Ana 
Selma dos Santos, secretária de Educação do município. Sem um estímulo deste tipo, 
uma criança que vive em uma casa pobre, sem a menor chance de ver livros pela 
frente, teria muito mais dificuldades para ser alfabetizada. Teria também grandes 
possibilidades de abandonar a escola mais cedo para entrar na fila do trabalho infantil.  
 
As mães também são convidadas a ir ao local. Lá, além das orientações básicas sobre 
higiene e alimentação alternativa, elas participam de oficinas de artesanato, como 
pintura em tecido. Além de tentar aumentar a auto-estima destas mulheres, o objetivo 
é ensinar uma atividade que possa, mais tarde, gerar uma renda extra para completar 
o orçamento familiar.  
 



O próximo passo é tentar atrair também os pais, que ainda resistem a participar da 
iniciativa. O plano é formar parcerias com empresas da região para que ofereçam 
treinamento profissionalizante. (L..L.)  
 
Trabalho precoce prejudica formação 
 

 
Meninos quebram coco em Babacal (MA): esforço nem sempre remunerado 
   
Miguel de Barros nasceu no sertão cearense. Quando completou seis anos, o menino 
de Nova Olinda, na região do Araripe, no Cariri, juntou-se aos seis irmãos para 
trabalhar com o pai na roça. Pela manhã, caminhava para a escola e à tarde, para o 
plantio de arroz e feijão. Miguel não se interessava pelos estudos. 
 
Como muitos moleques de sua idade, ele estava fadado a largar a escola e engrossar a 
estatística da mão-de-obra infantil. No Brasil, 2,2 milhões de crianças e adolescentes 
entre 5 e 14 anos trabalham, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios (PNAD), de 2001. Na faixa de 5 a 17 anos, o número sobe para 5,5 milhões, 
sendo que um milhão de menores estão fora da escola e 49% não recebem 
remuneração. 
 
Miguel escapou por pouco. Ele teve a oportunidade de ingressar na Escola de 
Comunicação da Meninada do Sertão, um projeto social extracurricular que tem como 
objetivo tirar as mãos infantis da enxada e ensinar tecnologia de comunicação a 
crianças de famílias de trabalhadores rurais. "Não fosse o projeto eu ainda estaria na 
roça", afirma o rapaz, que hoje é diretor de cultura e pesquisa da Escola, da qual 
participa há 11 anos, e se prepara para prestar vestibular para cursar História. 
 
As leis brasileiras proíbem qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, período da 
vida em que todos deveriam estar na escola. Jovens entre 14 e 16 anos podem 
exercer a função de aprendiz, desde que respeitadas as condições impostas pela 
Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que regulamenta a aprendizagem profissional 
- as obrigação das empresas, a carga horária permitida, o piso salarial, entre outros 
direitos. De acordo com dados da PNAD, de 1992 a 2001, aproximadamente 2,95 
milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, deixaram de trabalhar, 
havendo, portanto, uma redução de 34,9%.  



 
Uma realidade, no entanto, longe da ideal. "As medidas tomadas nesses dez anos 
foram positivas, mas não suficientes", alerta Renato Joaquim Mendes, coordenador de 
projetos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo ele, em 1992 havia 
um grande número de crianças fora da escola por falta de vagas. De lá para cá, 97% 
delas passaram a ser atendidas. "Mas é necessário um ensino de qualidade, que seja 
atraente para a realidade desses menores. Faltam também programas de 
profissionalização e conscientização das famílias que colocam seus filhos para 
trabalhar." 
 
Fora das salas de aula, a vida se torna dura. Meninos fuçando os lixões das cidades; 
meninas cumprindo jornadas de trabalho de dez horas como empregadas domésticas; 
crianças mobilizando o tráfico de drogas. Mais difícil ainda para negros e índios, os que 
mais trabalham. 
 
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pedido 
do Unicef, aponta que, no grupo etário de 10 a 15 anos, 9,6% das crianças negras 
trabalham, 13% das índias e 7,6% das brancas. O sexo masculino também é mais 
requisitado do que o feminino. Entre os trabalhadores de 5 a 17 anos , 65,1% são 
homens e 34,9%, mulheres, segundo informações da PNDA. 
 
"A OIT se preocupa não só com a discriminação, mas principalmente com as piores 
formas da exploração infantil, aquelas que colocam em risco a saúde e a integridade 
da vítima", diz Mendes. São crianças envolvidas no tráfico de drogas, em exploração 
sexual para fins comerciais ou em atividades agrícolas ou urbanas que comprometem 
seu desenvolvimento físico e moral. 
 
"Os menores que trabalham na zona rural, por exemplo, ficam expostos a agrotóxicos, 
usam ferramentas que podem causar mutilações e têm seu desenvolvimento 
comprometido por carregar pesos acima de suas capacidades", exemplifica Isa Maria 
de Oliveira, secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, criado em 1994 com a finalidade de mobilizar representantes do governo, de 
ONGs e de trabalhadores e empresários contra o trabalho infantil. 
 
Nas áreas rurais, principalmente no Nordeste, a quantidade de crianças e adolescentes 
no mercado do trabalho é maior do que nas cidades. Do total das crianças entre 10 e 
15 anos que vivem no campo, 17,7% trabalham. Já nas regiões urbanas, essa 
porcentagem é de 6%. 
 
Quanto menor o nível de escolaridade dos pais, maior a probabilidade de a criança ser 
enviada para o trabalho precoce. De acordo com dados do IBGE, a proporção de 
crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos que trabalham em todo o país é de 13,2% 
para o grupo de mães com menos de um ano de instrução, contra 3,4% para o grupo 
daquelas que completaram 11 anos ou mais de estudo. 
 
Para Ruy Pavan, coordenador do Unicef na Bahia e Sergipe, programas como o Bolsa-
Escola, que pagam uma mensalidade para os pais manterem os filhos na escola, 
contribuem para a erradicação do trabalho infantil, mas são fundamentais projetos de 
assistência à família. "A criança não pode se tornar uma moeda de troca. Os pais 
devem ser conscientizados de que não estão recebendo um favor do Estado, mas sim 
que vivem uma situação temporária na qual eles têm o direito de receber ajuda até se 
reestruturarem."  
 



Em sua luta por um futuro promissor, o pequeno sertanejo Miguel rompeu um ciclo 
considerado por muitos estudiosos como vicioso. "Afastadas das escolas, as crianças 
sofrem um processo de marginalização porque não se preparam para o mercado de 
trabalho adulto, que a cada ano é mais exigente quanto ao nível de escolaridade", 
constata Pavan. 
 
Uma pesquisa de 1998, "Trabalho Infantil: Custos Privados e Sociais", realizada por 
Antonio Carlos Coelho Campino e Maria Dolores Montoya Diaz, professores da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 
mostra que crianças que começam a trabalhar aos sete anos deverão receber, em 
média, 37% a menos do que ganhariam se ingressassem no mercado de trabalho aos 
14. Já se comparadas àquelas que iniciam atividade remunerada aos 21 anos, o 
porcentual de perda é de 50%. Ou seja, quem começa a trabalhar cedo estuda menos 
e, no futuro, ganha menos. 
 
A pesquisa também quebra mitos, sustentados ainda hoje, sobretudo por famílias de 
baixa renda, de que o trabalho infantil afasta os filhos do crime e os torna mais aptos e 
espertos para vencer profissionalmente quando adultos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2003. 


