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CAPTTULO I 

INTROVUÇÃO 



1. INTROVUÇÃO 

Os enfoques iniciais deste estudo têm como referência 

as questões atinentes ãs transformações que estão ocorrendo no 

Brasil nas ultimas décadas, em conseqUência do acelerado proce~ 

so de industrialização pelo qual tem passado. 

Os grandes centros sofreram rãpida urbanização. Nos 

dias atuais o desenvolvimento capitalista constitui o elemento 

mais dinâmico capaz de provocar profundas transformações saciai~ 

pois o processo de mudanças abrange as mais variadas 

da vida social. 

dimensões 

Em constatação mais ampla, para analisar a realidade 

da periferia urbana dos pa1ses subdesenvolvidos, recorremos a 

histõria para mostrar como ela vem ocorrendo. 

Essa urbanização se caracteriza por ser recente, 9! 

ralmente posterior ã 22 Guerra Mundial e por estar acontecendo 

em um ritmo bastante acelerado. 

As diferenças entre os pa1ses e notada embora eles a 

presentem caracter1sticas comuns. 

Milton Santos (1977:36), quando se refere ã gênesedos 

dois sistemas de fluxo da economia urbana nos pa1ses subdesenvol 

vidas menciona que 

" ... pela p4imei4a vez na hi4tÔ4ia de44e4 pa14e4, va 
4iâvei4 elabo4ada4 no exte4io4 têm uma di6u4ão ge~ 
4ob4e toda ou 4ob4e a maio4 pa4te do te44itÕ4io e a 

6etam todo4 o4 habitante4, embo4a em di6e4ente4 nl 



vei-0. A di6u-0ã.o da in6onmaçã.o e de nova-0 6onma-0 de 
QOn-Oumo QOn-Otituem doi-0 do-0 maione-0 elemento-O 

expfiQaçã.o geognâ6iQa. Pon intenmêdio de -0ua-0 

da 
-va 

nia-0 nepenQu-O-OÕe-0, eia-O genam, ao me-Omo tempo, am 

ba-0 a-0 6onça-0: a de QOnQentnaçã.o e de di-0pen-0ã.o, Q~ 

ja intenaçã.o de6ine 0-0 modo-0 de onganizaçã.o e-0p~ 

Qial". 

Ele menciona também que 

" e-0ta-0 tendênQia-0 de modennizaçã.o QOntempoll.ânea 

no-O paZ-0e-0 do tenQeino Mundo, genam -0omente, um n~ 
meno limitado de empnego-0, vi-Oto que a-0 indú-0t~ia-0 

que e-0tã.o -0endo in-0taiada-0 -0ão de 'Qapital inten-0i 

vo ' . " 

. 02. 

A população urbana cresce rapidamente, sem condições 

de acompanhamento por parte dos serviços, que atendem cada vez 

menos. 

Milton Santos (1977:37) continua argumentando que 

" •.. na-0 Qidade-0 do-0 paZ-0e-0 -0ubde-0envolvido-0, o me~ 

Qado de t~abaiho e-0tâ -0e dete~io~ando, e uma alta 

po~eentagem de pe-0-0oa-0 nã.o tem emp~ego nem ~enda 

penmanente-0". 

Vamos encontrar realidade semelhante a apontada por 

Milton Santos entre as familias que ocuparam os terrenos da P! 

riferia da cidade de São Paulo. 

Para Manuel Castells (1983:84), a urbanização da Ame 

rica Latina enquanto processo social e .definida por suas leis 

histõricas e que o espaço e a cidade fazem parte do processo 

de produção; sendo antes de tudo um produto da sociedade que a 

habita. 

Ele menciona que a partir da 2~ Guerra Mundial inves 
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timentos estrangeiros são introduzidos no desenvolvimento de in 

dustrias locais; as cidades transformam-se em centros industriais 

atraindo grande contingente populacional, sem ter condições de 

recebê-los e esclarece que: 

"A unbanização na Aminica Latina nao e a expne44ão de 
um pnoce440 de 'modennização', ma4 a mani6e4tação a 

nZvel da4 nelaçõe4 4Ôcio-e4paciai4, da acentuação dM 

contnadiçõe4 4ociai4 inenente4 a 4eu modo de de4en
volvimento - de4envolvimento detenminado po~ uma de 
pendência e4pecZ&ica no intenion do 4i4tema 
li4ta mundial". 

capit~ 

Como no caso especifico da periferia urbana da cidade 

de São Paulo cujo .exemplo se refere ao Jardim Peri, setor da ci 

dade que abriga uma população que possui grande numero de migra~ 

tes que se dirigiram para a metrõpole paulista interessados em 

melhorar as condições de trabalho e de sobrevivência, o que nem 
... sempre aconteceu. 

Paul Singer (1980:117) ao analisar em seu trabalho o 

papel da urbanização no processo de desenvolvimento capitalista, 

em paises que tiveram industrialização tardia, estuda a proble

mãtica da cidade de São Paulo. Nesta anãlise ele mostra a fun 

ção das grandes cidades em formar seu exêrcito industrial de re 

serva. 

Com a implantação na cidade de São Paulo do maior Pª! 

que industrial do Pais, a partir da 2~ Grande Guerra, a cidade 

se transformou no grande centro de interesse pela qualidade de 

empregos que oferecia, embora não fosse suficiente para a dema~ 

da; seu acelerado crescimento ocorreu e junto apareceram os de 

sequilibrios urbanos pela falta de habitação e serviços, cres-
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cendo rapidamente a população marginalizada. Conseqüentemente 

surgem como alternativa de moradia os cortiços, as favelas, os 

loteamentos clandestinos, a exemplo do Jardim Peri. 

Paul Singer (1980:119) coloca que para os criticas ur 

banas existem dois pontos de vista: 

econômico, onde acreditam que a migração seja um processo de 

transformação dos produtivos trabalhadores do campo em subem 

pregadps na cidade (engraxate, lavador de carro). 

social, onde os mesmos criticas colocam que a desvinculação 

de integrantes de comunidades rurais, os tornam marginais na 

sociedade metropolitana. 

" ... a cnltica da unbanização tem como pne44upo4to 

bâ.4ico de que não há. uma nelação nece44ânia entne 

o cne4cimento da população e a expan4ão da econo
mia da metn5pole". (1980:120). 

Na mesma linha de constatação LÜcio Kowarick e Mil

ton Campanãrio (1986:1) apontam em seu trabalho que a cidade 

de São Paulo sede do "milagre brasileiro" 

" . .. nepne4enta, de um lado, o centno nenvo4o de a 

cumulação do capital, onde a4 pnincipai4 detenmi

naçõe4 macnoe-0tnutunai4 da 4ociedade bna4ileina 

-0ão 6onjada4. Pon outno lado, a pantin de 1960, a 

metn5pole con4titui impontante mediação no pnoce~ 

40 de integnação entne a economia do Pal4 e o men 
cada intennacional. O e4paço unbano 6onjado con 
centna nao -0omente o4 meio-0 de pnodução e de g~ 

nência da4 gnande4 empne-Oa4 multinacionai-0, e-0ta

tai4 e pnivada-0 nacionai4, ma-0 também a 6onça de 
tnabalho que impul-0iona a va-0ta e complexa engne
nagem econ6mica in-0talada na negião". 
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Constatando os estudos de Kowarick e Campanãrio te 

mos no Jardim Peri um dos inúmeros setores urbanos da metrõp~ 

le paulistana que foi produzido e ocupado por pessoas de con 

<lições sócio-econômicas modestas que migraram para aquele lu 

gar a partir da década de 1960. 

r importante salientar que o progresso econômico da 

cidade acarretou o seu rãpido crescimento deteriorando a qu~ 

lidade de vida da população. 

A região metropolitana de São Paulo possui 15 mi

lhões de habitantes, conforme citação de Kowarick e Campanãrio 

(1986:3), sendo a maioria constituida por assalariados mal r! 

munerados, que moram em precãrias condições, mal alimentados 

e que gastam muitas horas no transporte para o trabalho. 

Kowarick e Campanãrio comentam que na região mais ri 

ca do Pais o salãrio minimo decresceu em termos reais entre 

1959 e 1984 mais de 55% e salientando que os contrastes entre 

o p r i v i 1 e g i o d e p o u c o s e a p o b r e z a d a ma i o r i a t r a b a 1 h a dora e s 

tão visiveis nas favelas da periferia. 

No livro "São Paulo 1975, Crescimento e Pobreza " 

(1976:21), o intenso crescimento da cidade de São Paulo apar! 

ce como sendo a lÕgica da desordem (1). 

Na mesma linha de constatação eles colocam que o au 

menta rãpido da população da cidade torna visiveis seus pr~ 

blemas. 

(1) Livro realizado por pesquisadores do CEBRAP - a pedido da 
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. 
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O progresso dela tem um custo muito alto para a maio 

ria de seus habitantes, na medida que enfrentam carência no a 

bastecimento de ãguaj insuficiência na rede de esgoto, eletric~ 

dade, transportes coletivos, certos divertimentos públicos, ati 

vidades culturais, etc. 

Na ideologia do progresso estã implicito o sacrificio 

presente para se ter garantida a felicidade futura, embora es 

sas dificuldades sejam atribuidas ao crescimento desordenado da 

região metropolitana e ã ausência de planejamento. 

Esta situação pode ser constatada na forma de como o 

correu a ocupação do solo da cidade de São Paulo, no seu mapa a 

tual, cujo traçado irregular espelha vãrios momentos histõricos 

de ocupaçao: 

22) : 

No livro 11 São Paulo 1975, 11 Crescimento e Pobreza 11 (1976: 

"A apaJr..ente de401tdem do cJr..e4cimento da cidade encobJr..~ 

no entanto, a oJr..ganização da 4ociedade. PoJr.. t1r..â4 do4 

'p1r..oblema4 uJr..bano4' e4tâ a vida do4 habitante4 da e~ 

dade, que 4e oJr..ganiza na 1r..epa1r..tição do4 beneóZúM do 
de4 err volvimento e na di4tJr..ibuição do p!teço a paga1r..". 

Na realidade, as condições de vida da população estão 

ligadas ãs formas de produção e distribuição da riqueza, como 

tambêm ã divisão espacial de seus habitantes. Nas ultimas deca 

das surgiram na cidade de São Paulo os bairros perifericos que 

abrigam a classe trabalhadora. 

"E ne44a4 ~Jr..ea4 que 4e encontJr..am tanto a pob1r..eza da 

cidade como a de 4eu4 habitante4". (1976:23) 
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O Jardim Peri e um dos inúmeros loteamentos da perif~ 

ria da cidade de São Paulo onde mora grande numero de trabalha

dores que fazem parte do processo produtivo industrial e comer 

cial da cidade. 

Hoje 1988, a infra-estrutura e o saneamento bãsico a 

pesar de terem chegado naqu~le setor urbano não atingem toda p~ 

pulação, como também os transportes coletivos são insuficientes 

nas horas de pico, ocasionando um grande desgaste ao trabalhador 

alem daquele despendido no trabalho. 

Fazem parte do lugar vãrias favelas, que abrigam fami 

lias cujo poder aquisitivo não proporciona moradia melhor. 

Uma das propostas deste trabalho ê tentar avaliar o 

rendimento escolar dos alunos do curso noturno daquele lugar e 

o envolvimento deles com a força produtiva da cidade de São Pau 

lo; e salientar a importância da escola para eles como tambêm 

do trabalho; no que se refere ã sociedade, atê onde o merca~ de 

trabalho necessita deles como mão-de-obra. 

Meu interesse por este assunto remonta a 1972, quando 

fui lecionar na EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira, que se locali

za no Jardim Peri, na Zona Norte da Cidade de São Paulo. 

Minha atividade docente no decorrer destes anos me 

proporcionou um relacionamento grande com uma clientela jovem e 

que faz parte de um grupo social de baixa renda. Nesse periodo 

tive oportunidade de observar as dificuldades que cs alunos en 

frentam para sobreviver, conciliando as obrigações do trabalho 

e da escola. 

Através desta observação tive oportunidade de refletir 
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sobre a realidade dos meus alunos e me interessei em fazer um 

trabalho sobre eles. 

As primeiras investigações foram efetuadas na EEPG 

Profa. Rita Bicudo Pereira, envolvendo alunos das primeiras ate 

as oitavas series, isto porque temos conhecimento que existe a 

lunos trabalhadores deste as primeiras series. 

O levantamento efetuado através de questionário, em 

todas as classes e per1odos mostrou que o numero dos alunos que 

trabalham atê as quartas series ê pouco significativo como tam 

bem são poucos no periodo diurno, mesmo entre as quintas e oi 

tavas series. 

Este resultado me motivou a limitar minha investiga

çao entre os alunos de quinta a oitava series do periodo notu! 

no, por existir entre eles grande numero de trabalhadores; ne~ 

te momento do estudo achei importante ampliar o campo empirico 

incluindo a EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro porque ela estã 

no mesmo setor urbano. O Jardim Peri possui sõ estas duas esco 

las de primeiro grau. 

Numa nova fase do trabalho se tornou necessãrio am 

pliar mais uma vez a ãrea de investigação com o intuito de ave 

riguar se a problemãtica vivida pelos alunos do Jardim Peri se 

repetia em escolas de setores vizinhos. A partir dai foram in 

cluidas tambêm a EEPG Guilherme de Almeida e a EEPG Prof. Al 

fredo Gomes que se localizam na Vila Amãlia e Vila Bela Vista, 

respectivamente. 
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1.2. Objetivo~ e hipóte~e~ do t~abalho 

Os objetivos propostos para a elaboração deste traba 

lho apresentam três niveis de abordagem: 

Como nosso primeiro objetivo ê estudar ao mesmo tem 

po estudo/trabalho em relação aos alunos do curso noturno das 

quatro escolas envolvidas na anãlise e suas conseqüências; o~ 

tamos pela pesquisa do universo das escolas e o depoimento dos 

alunos. 

No âmbito desse trabalho deixamos de analisar o uni 

verso do trabalho (pesquisa junto aos empregadores e observação 

no trabalho) porque seria necessãrio a realização de um outro 

trabalho. No entanto, atravês dos alunos pudemos ter informa

ções sobre o prÕprio trabalho deles e a visão que têm sobre a 

atividade que exercem. 

Em decorrência das transformações que vem ocorrendo 

em nosso Pais e que levam ã grande concentração de renda a uma 

minoria da população, inúmeros estudantes menores que fazem Pª! 

( e das familias de baixa renda têm necessidade de participar do 

processo produtivo para garantirem sua sobrevivência. Pretende 

mos averiguar seu indice de participação no mercado de traba-

1 ho, em que condições isto vêm ocorrendo, os objetivos preten

didos pelo menor estudante como tambêm as conseqüências que e

les vêm sofrendo tanto no aproveitamento escolar quanto no tra 

balho. 

O segundo objetivo tem por meta investigar a importân 

eia do trabalho do menor para o processo produtivo. A anãlise 

do universo trabalho foi efetuada a partir da interpretação das 
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respostas fornecidas pelos questionãrios e, principalmente, por 

observações efetuadas nas entrevistas no~ domicilias dos alu 

nos. 

Procurou-se atravês de informações fornecidas pelos 

alunos nos questionãrios identificar a conduta do empregador no 

cumprimento das leis de proteção ao menor. 

O outro objetivo diz respeito ã constatação da neces 

sidade do trabalho do menor para complementar a renda familia~ 

Foram tambêm objeto de anãlise a familia, grupos so 

ciais de que fazem parte, os motivos que originaram a migração, 

fixação e urbanização do Jardim Peri, que se constituíram em 

elementos explicativos da problemãtica estudada. 

De outra maneira, a elaboração de um trabalho press~ 

põe a tomada de algumas posições que auxiliam o seu trajetode~ 

tro de uma coerência e de uma reflexão maior do problema em es 

tudo. Algumas hipõteses foram levantadas, tendo em vista o te 

ma geral, relações existentes entre a escola e o trabalho, con~ 

tatando-se o baixo rendimento escolar no decorrer do ano leti 

vo imposto pelas pequenas possibilidades de tempo que esta clien 

tela possui para estudar. 

Outra hipõtese coloca-se como conseqüência do peque

no aproveitamento surgindo o desestimulo e em seguida temos co 

mo resultado a desistência da freqüência ãs aulas. 

A hipõtese seguinte diz respeito ao pressuposto mais 

acentuado de se encontrar o trabalhador entre os alunos de 5~ 

a 8~ series do curso noturno cujo horãrio estã relacionado com 

suas necessidades de trabalho. 
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1.3. R e vi~an do a bibliog 4a 6ia ~ob4e o meno 4 

O trabalho do menor constitui um assunto que possui 

dimensões significativas para anãlise e reflexões na realidade 

da sociedade brasileira. 

Apesar de sua importância ele tem sido pouco aborda-

do e percebe-se que os ângulos de anãlise em nossa 

têm seguido outras direções. 

sociedade 

Todas as questões são relevantes quando estão ligadas 

ao menor, porem o assunto trabalho do menor que envolve um ema 

ranhado de relações e que apresentam variadas condições de rea 

lização acaba sendo esquecida, alem de existir fatores extrem! 

mente complexos de dificil abordagem por envolver interesses 

tanto do lado do empregador que almeja pagar o salãrio mais 

baixo possível, como do lado do menor e de sua familia que ne 

cessitam do emprego. 

Como nos mostra Lia Fukui, Efigênia M.S. Sampaio e 

Lucila R. Brioschi no estudo que fizeram sobre o trabalho in 

fantil atravês da abordagem da grande imprensa paulista. 

As autoras colocam que a valorização da escrita e da 

leitura em nossa sociedade contribui para que grande parte de 

nossos menores cujas condições de vida são precãrias, 

associar o trabalho e a freqüência ã escola. 

tentem 

A realidade mostra os aspectos conflitantes em que 

vivem nossas crianças 

" ... a pa4ticipaç5o em uma ~ociedade let4ada exige , 
pa4a a ~ua p4Õp4ia ~o b 4evivência , a aq ui~iç ã o da~ 

ha bilidade~ da ~eitu4a , da e~c4ita e do cál culo . 

S e , pa4a ~ eg me nto ~ p4ivile giado ~ a e~ c ola é uma a 



qui~ição antiga, pana o~ ~egmento~ ~ubaltenno~ ela 

ainda~ objeto de neivindi~ação." (7984:2) 
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Torna-se necessãrio uma discussão a respeito, cuja 

realidade a escola deve considerar, se o seu objetivo for ensi 

nar e nao discriminar. 

Com uma proposta de se repensar o problema em debate 

Fulkui, Sampaio e Brioschi se propuseram a analisar o discurso 

que poe em relação a desescolarização, o trabalho infantil e o 

problema do menor, através da grande imprensa paulista. 

Foram tomados três jornais de grande tiragem e ampla 

circulação em São Paulo - O Estado de São Paulo, a Folha de São 

Paulo e Noticias Populares em dois periodos distintos - 1971 , 

1972, 1973 e 1978, 1979, 1980 selecionando e analisando a for 

ma da abordagem do assunto. 

Constataram que dos três temas o trabalho infantil 

foi o menos divulgado, independente do periodo e do jornal;co~ 

cluiram que hã uma ocultação por parte da imprensa, desse tra 

balhador. 

Relatam que ao abordar o tema, as fontes de documen

tação utilizada são, predominantemente, as oficiais. 

Quanto ao conteúdo da matéria os três jornais colo-

cam que: 

reconhecem a existência do trabalho infantil e desconhessem 

sua extensão; 

aprovam o trabalho institucionalizado; 

discutem a redução do salãrio do menor embora seja assunto con 

trovertido, porque essa inserção formal no mercado de traba-
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lho concorre com a mão-de-obra adulta. 

Os jornais colocam como problema a falta de dados so 

bre a extensão do trabalho infantil principalmente quando se 

trata de trabalho formal; o argumento que persiste e a necessi-

dade de manter de alguma forma o controle sobre esse segmen~ da 

população. 

Ficou claro que as noticias nunca exploram as circuns 

tãncias a que a populaçaõ infantil estã sujeita, obrigada a tra 

balhar pela sobrevivência e impedida de freqüentar a escola por 

lei 

" A gnande lmpnen-Oa, pol-0, apne-0enta o tnabalho l~ 

6antll como neee-0-0ánlo pana a pnevenção da dellnqaê~ 

ela, u-Oando angumento-0 ba-0eado-0 na habilitação e ea 

paeltação pno6l-0-0lonal, -Oem levantan pana o debate 

0-0 a-0peeto-0 de explanação a ele a-0-0oelado-0" (1984:28 

e 29) 

Em trabalho anterior sobre os excluidos da escola , 

Fulkui, Sampaio e Brioschi,estudam a escola elementar, com ênfa 

se nas relações sociais que caracterizam o sistema escolar como 

area especifica da vida social. 

Nesta pesquisa elas se dedicam em estudar escola/tra

balho pretendendo mostrar a educação sendo limitada pelo traba

lho, na qual a escolarização do menor estã presa ao trabalho; e 

traçam um paralelo entre - a exclusão da escola e a ausencia de 

procura educacional - que definem como sendo a necessidade do 

trabalho alem de outros fatores. 

Foi apontado como 

" ... eanaete~Z-0tlea e-0-0enelal do -0l-0tema e-0eolan bna 
4llelno uma lne6leiêneia bá-0iea, uma vez que, nao 



con-Oegu.lndo abancan a totalidade da população e-Oc~ 

lan.lzâvel, pnoduz excluldo-0 da e-0cola ao me-Omo tem 

po que cn.la mecan.l-0mo-0 de nec.lcl agem pana m.ln.lm.l

zan a exten-0ão de-0-0a .lne 6.lc.lênc.la no conjunto da 

população" (-0uplet.lvo) (1987:4). 
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O primeiro levantamento dessa pesquisa contou com da 

dos da Secretaria da Educação. O segundo ocorreu com dados ob-

tidos em ãrea rural e urbana. O terceiro foi efetuado depois 

de caracterizados o sistema escolar e a clientela. 

Apõs ampla anãlise e reflexão Fukui, Sampaio e Brios 

chi concluíram que 

" ... A -0elet.lv.ldade e-0tâ pne-0ente de mane.lna expll

c.lta. dentno do -0 .l-0 tema. e-0 cola.n e co ntn.lbu.l duta. 60~ 

ma. de mane.lna ela.na. pana. 0-0 Znd.lce-0 de nepetênc.la, 

abandono e exclu-0ão da. cl.lentela. e-0cola.n" (1981:8) 

Colocam ainda que a escola de primeiro grau brasilei 

ra tal como se apresenta, dirige-se a uma clientela que não ne 

cessita trabalhar. 

A 1 v i m c o 1 oca em d i s cu s sã o o com p o r ta me n to na forma de 

dominação prõpria ãs fãbricas com Vila Operãria (descrito em 

1979 pela primeira vez). 

A maior parte dos entrevistados passaram por um pr~ 

cesso de proletarização a partir dos anos 30 deste seculo. 

A absorção de mão-de-obra para industria têxtil, em 

Pernambuco, era efetuada através de aliciamento junto a grupos 

sociais camponeses ou de pescadores. 

Eles tinham como interesse principal familias numer~ 

sas, cujo peso maior nesse tipo de contrato recai sobre as crian 
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ças e jovens. 

Pessoas isoladas se agregavam ã familias para poderem 

trabalhar; esse processo interessava ao aliciador e ã familia. 

"E66e6 meno~e6 agnegado6 tendiam a paga~ um c.ento tn{ 

buto à 6ua 6amZlia adotiva pana e6eito6 de alic.iame~ 

to, 6 endo 6 o bne c.annegado6 no6 enc.ang 06 do mé.6tic.o6, e.o 

mo e.ante e tnan-0ponte de lenha, etc.., o que vinha a 

gno.van o c.an6aço da-0 longa-O jonnada-0 de tnabalho na 

6âbnic.a". (1987:8) 

O aliciamento das familias constituia num mecanismo dis 

farçado para recrutamento de crianças e jovens; e isto era fei

to onde a crise de reprodução das familias era mais grave. 

O desempenho dos pais correspondia a serviços perifé

ricos como cata do algodão no inicio do processo produtivo. Foi 

apontado tambêm que o numero de quartos da casa estava relacio

nado com o numero de operãrios que trabalhavam na industria. 

"Com i6to a 6âbnic.a c.nia todo um 6i6tema de e-0tZmulo 

pana que a6 6amZlia6 enviem um maion númeno de tna

balhadone-0 pana 6ua6 dependênc.ia6 indu6tniai6, 60~ 

çando pon a-0-0im dizen a c.ontinuidade de uma mão-de

º b na 6 i x a " . ( 7 9 8 7 : 7 O J 

Era comum a direção da fãbrica incentivar as familias 

na alteração da idade de seus filhos para que mais cedo pudes-

sem participar do processo produtivo. 

"O tnabalho da6 c.niança.6 -0igni6ic.ava pana a 6âbnic.a a 

6onmação de pno6i-0-0ionai-0 pana 06 diven-006 -0enviço-0 

nec.e66ânio6 na indÚ6t.nia têxtil" (7983:73) 

Alvim, teve nessa demonstração intenção de avaliar o significado 

do trabalho infantil em uma fãbrica com vila operãria. 
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Referindo-se ao trabalho infantil na agricultura em 

processo de mudança, nas relações de trabalho Antuniassi teve 

por objetivo investigar a existência e a conseqüência 

dessa participação, 

social 

" .•. t e.rido e. m vi-6ta. o pit o c.e.-6-6 o de. e.-6 c. o.t a. 1ti za.ç.ão". 

(1983:15) 

Atravês de um estudo sobre agricultura no Estado de 

São Paulo, ela utiliza dados levantados pelo Instituto de Eco

nomia Agricola de São Paulo que mostra a evolução da particip~ 

çao da mão-de-obra infanta-juvenil na força de trabalho agric~ 

la, no periodo de 1970 a 1975. Ela mostra que e na decada de 70 

que ele começa a aparecer com mais freqüência, quando e obser

vado o processo de proletarização do trabalhador rural, expan

são do trabalho assalariado, principalmente, o volante. 

Constata que o trabalhador mirim nao e dispensado em 

nenhuma das categoriais de trabalho embora sua participação se 

jamais intensa na unidade familiar. 

Antuniassi tambem observou que 

" ... a. c.1tia.nç.a. t1ta.ba..tha. -6 e.m 1re.mu..ne.1ta.ç.ão, me.-6mo qu..a.n 

do o pa.i ou. Jr.e.-6pon-6â.ve..t ê. u..m tJta.ba..tha.doJt". (7983 : 

104) 

Acrescenta que sao as pequenas propriedades que mais 

empregam a mão-de-obra infantil, tanto nas categorias que tra 

balham por unidade familiar quanto entre os assalariados e que 

a participação do trabalhador-mirim do sexo masculino e maior. 

Quando estabelece a relação entre trabalho infantil e 

produtos cultivados, separados segundo niveis de tecnificação-

tradicionais, em transição e modernos, segundo as regiões onde 
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predominam, verifica que a população trabalhadora infanto-juv~ 

nil se distribui de forma desigual. Nas regiões em que predomi 

nam os produtos considerados em transição e tradicionais a Pª! 

ticipação maior e do trabalhador mirim proprietãrio, enquanto 

as ãreas mais modernas, com maior ãrea cultivada a agricultura 

tecnificada a participação maior e do trabalhador mirim volan-

te. 

Esta diferenciação segundo a autora revela que o em 

prego deste tipo de mão-de-obra estã associado ã modernização 

parcial da agricultura como também 

". . • 01.> da.dai.> mo.6.tJta.m q u..e. pJto po Jtc.io na.tme.n.te. .6 a.o a.1.> 

pJtopJtie.da.de.1.> me.noJte..6 (a.tê 100 ha.), a.1.> qu..e. ma.i.6 u...ti 

liza.m mão-de.-obJta. .te.mpoJtáJtia. miJtim e.amo e.1.>.tJta..têgia. 

pa.Jta. Jte.ba.ixa.Jt 01.> c.u..-0.to1.> Jte.la..tivo.6 ã óoJtça. de. .tJta.ba. 

lho" ( 1 9 8 3 : 1 O 7 J • 

t importante mostrar que 

" o nu..me.Jto de. .tJta.ba.lha.doJte..6 vola.n.te.1.> miJtin-0 c.Jte..6 

c.e.u.. 6,5% no pe.Jtlodo de. 1970-75 e.nqu..a.n.to a. mão-de.-~ 

bJta. vola.n.te. a.du..l.ta. diminuiu.. na. me.1.>ma. pJtopoJtção" 

(1983:106) 

Com relação ao trabalho infantil/escolarização 

" ••• mo1.>.tJta.m que., e.n.tJte. 01.> a.lu..no.6 da.1.> e.1.>c.ola.1.> pe.1.>
qu..i1.>a.da.1.> pe.lo CERLJ (Z), o nu..me.Jto do.6 .tJta.ba.lha.doJte.1.> 

a.u..me.n.ta. c.om a. ida.de.. Ao.6 72 a.no.6, 50% da.1.> c.Jtia.nça.1.> 

e.1.>.tão c.onc.ilia.ndo a.1.> .ta.Jte.óa.1.> e.1.>c.ola.Jte.1.> c.om o .tJta.b~ 

lho. Ob1.>e.Jtva.mo1.> qu..e. o .tJta.ba.lho e.1.>.tá ne.ga..tiva.me.n.te. 

a.1.>1.>oc.ia.do a.o 1.>u..c-e.1.>1.>o na. vida. e.1.>c.ola.Jt". 

(2 ) CERU - Centro de Estudos Rurais e Urbanos. 
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"A l.{.be.Jtaç.ão daJ.> c.Jt.{.anç.aJ.> do tJtabalho 6am.{.l.{.aJt de.pe.!!:_ 

de.Jt.{.a de. uma mode.Jtn.{.zaç.ão ma.{.J.> abJtange.nte. que. J.>e. 6~ 

ze.J.>J.>e. ac.ompanhaJt de. uma mod.{.6.{.c.aç.ão na e.J.>tJtutuJta de. 

poJ.>J.>e. e. uJ.>o da te.JtJta, c.apaz de. aJ.>J.>e.guJtaJt ao tJtabalh~ 

do Jt fia.miliaJt mMoJt paJttiúpaç.ã.o no valoJt p!todu.zido". (1983: 7 7 3). 

O problema apresentado deve ser refletido, uma vez que 

a autora afirma o fator negativo do alto indice de repetência e 

evasão escolar com a população entrevistada, este fato confirma 

o papel negativo do inicio muito cedo na atividade produtiva. 

O trabalho de Cheywa R. Spindel tem por finalidade es 

pecial estudar o menor trabalhador assalariado registrado. 

Esta pesquisa foi realizada em 8 Estados Brasileiros, 

abrangendo as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, com 1.000 meno

res empregados em industria e no comercio; foram entrevistados 

120 empresãrios. 

A preocupação bãsica e saber quem são os menores, Pº! 

que trabalham, qual o segmento social que os produz e quais as 

suas habilidades e aptidões valorizadas no mercado. 

coloca 

" 

Através de dados estatisticos do censo de 1980 Spindel 

\:e.JtiMc.amo-6 que. palta e.ada tJtabalhadoJt me.noJt Jte.giJ.>tJt~ 

do há. 7 O que. nã.o o .6 ão" ( 1 9 8 3 : 1 J 

Participaram das indagações a familia, escola e a em 

presa, trabalhadas articuladamente. 

" 

A autora observa que 

a e.voluç.ão c.Jte.1.>c.e.nte. na '06.{.c..{.alizaç.ão' de. me.no

ite.'.> no me.Jtc.ado de. tJtabalho uJtbano, e. 1.>obJte.tudo na in 

dÚ..6 tJtia, no pe.JtZo do de. 7 9 7 O - 7 9 8 O, no BJta.6 il, paJti pa~ 

J.>u ao eJte..6c.e.nte. aumento da c.ompoJ.>.{.ç.ão 01tgânic.a do e.a 



pi:ta.l iridu.6:tJtia.l pode. .6VL wn ]a.to a. ma.i.6 ria. a.Jtgume.ri:t~ 

ção de. :te..6e. de. 'de..6viricula.ção' do ca.pi:ta.l da e..6co

la.. No e.n:ta.ri:to não .6e. de.ve. e..6que.ce.Jt que., não .6Õ a. 

e..6:tJtu:tuJta. JtZgida. e. ee.ri:tJta.liza.da. do .6i.6:te.ma. e.dueaci~ 

ria.l, a.inda. e..6:tá .6iri:toriiza.da. a.o biri6mio e.duca.ção 

p!todu:tivida.de. eomo :ta.mbim a.inda. pe.Jtma.rie.cem e.m pe 

o.6 va.loJte..6 6a.milia.Jte..6 que. .6e. a.poia.m ria. cJte.riça. da. 

eoJtJte.la.ção diJte.:ta. e.ri:tJte. p!todu:tivida.de. e. .6a.láJtio.6" 

(1983:4-5) 
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Ao problematizar o trabalho do menor ela revela que 

O$ empregados registrados conseguiram esta situação através de 

informações fornecidas pelos prõprios empregados, cabe ressal 

tar que 60% dos entrevistados pertencem a familias de chefes , 

funcionãrios com ocupação qualificada ou semi-qualificada; o 

que revela melhor nivel sõcio-econômico de que faz parte o me 

nor registrado, no interior da classe trabalhadora. 

As grandes e medias empresa~ apontaram escolaridade 

como triagem para ser admitido no emprego, embora a maior pre~ 

cupação do empresãrio nao esteja no conhecimento obtido no si~ 

tema de ensino mas ligado ao processo de socialização do menor, 

ou seja, obediência e certo~ padrões de comportamento que pe! 

mitem ao empregador mais segurança frente ãs condições de dis-

ciplina e de trabalho impostas. 

A ex per i ê n c i a d e t r a b a 1 h o f o i b a s ta n te me n c i o na d a nas 

pequenas e medias empresas na seleção dos menores e aparece ba~ 

tante valorizada ã ~rãtica domêstica. Com o intuito de aproxi-

maçao da realidade foi perguntado aos entrevistados porque es 

tavam trabalhando. As respostas obtidas mostraram que apenas 1 

em cada 2,5 deste grupo de trabalhadores participavam do proce~ 

so produtivo por necessidade. Do total de menores estudados 1/5 
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tem acesso integral ao produto do seu trabalho; a maioria entre 

ga parte a familia; na região Sul/Sudeste, 14 % deles entregam o 

envelope fechado em casa; o comportamento adotado estã direta

mente ligado aos padrões de comportamento da familia. 

Este trabalho comprova que a idade e o sexo tambêm con 

tr;-buem para controlar a posse ou nao do salãrio e as meninas 

são mais penalizadas em relação aos meninos; o compromisso de 

trabalho e igual para meninos e meninas mas não a contribuição a 

ser paga a familia. Spindel coloca 

" ••• pa.Jta. u.ma. pa.Jtc.e.la. .<.mpoJt.ta.n.;te. do.ó me.no1te..ó qu.e. .tJt~ 

ba.lha.m, o .t1ta.ba.lho ê a. ma.ne..<.1ta. e.nc.on.tJta.da. pa.Jta. ma.n. 

.te.Jt u.m n.Zve.l de. 1te.p1todu.ção 1.>oc..<.a.l qu.e. a.c.ompa.n.ha., a. 

evolução do nlve.l da..ó 601tça.1.> p1todu..t.<.va.1.>, ou pe.lo m~ 

no.ó que. pe.1tm.<..te. n.ão a.mpl.<.a.1t a. de.óa.1.>a.ge.m h.<.-0.to1t.<.c.a.me.n 
te. e.x.<.-0.te.n.te.". ( 1983:2O1 

Foi constatado neste estudo que o trabalho ê um obst~ 

culo a uma trajetõria educacional mais prolongada, contudo as 

estatisticas da ultima década indicam um aumento no nivel dos 

menores que trabalham como tambêm o numero daqueles que traba

lham e estudam. 

Hoje a escola nao ê prioridade primeira para aqueles 

que têm menor poder aquisitivo. Convêm mostrar, como unica exc! 

ção, os trabalhadores das industrias metalurgicas, que, embora 

submetidos a longas jornadas de trabalho e a condições insalu 

bres, conseguem conciliar escola e trabalho. 

Gouveia faz uma anãlise junto a algumas escolas notur 

nas e vãrios locais de trabalho das cidades de São Paulo e San 

to Andre. Investigou-se como se dã a contratação dos menores, a 

forma como eles encaram a situação aceitando trabalhar em condi 
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çoes pouco vantajosas com o intuito de conservar o emprego. 

Ficou claro a consciência que eles possuem a respeito 

de certas atividades que não oferecem ascensão profissional,que 

eles encaram com resignação. A pesquisadora deixa evidente que 

este trabalho ocorre por necessidade da familia. Para o menor 

trabalhar, levar dinheiro para casa dâ "status"· , ele se sente 

realizado, fato pelo qual Gouveia (1983:61) o interpreta como 

"ne.c.e..6-6ida.de. tJta.n.6fiigu.>r..a.da. e.m viJttu.de." indicando de forma apro

priada o efeito da socialização ou ideologização. 

Carvalho demonstra em seu trabalho sua constante pre~ 

cupaçao com o ensino noturno no Brasil, ela questiona a qualid~ 

de de conteúdo que e transmitida para os alunos que tem necessi 

dade de trabalhar durante o dia. Ressalta o importante papel da 

escola como transmissora de conheci·mento e faz criticas frente 

ãs contradições que existem em seu interior; suas propostas sao 

aparentemente igualitãrias embora ela participe ao mesmo 

tempo da formação do trabalhador e do empregador. 

Sua pesquisa ocorreu no interior de uma escola em Ri 

beirão Preto - São Paulo, onde atraves de entrevistas, aplicação 

de questionãrios efetuada com alunos, e funcionãrios ela teve o 

portunidade de constatar que na escola: 

" .6e. c.onfiigu.Jta.m du.a..6 -6itu.a.çÕe.-6 be.m dive.Jt-6a..6 e. e.x 

p!te.-6.6a.m a. divi-6ão e.m c.la..6.6e.-6 .6oc.ia.i-6 qu.e. .6e. Jte.pJto

du.z no inte.JtioJt do a.mbie.nte. e.-6c.ola.Jt" (7986:35) 

na medida em que professores e alunos lhe revelaram que o ensi

no e reduzido, ocasionado pela falta de condições dos alunos a 

prenderem depois de uma jornada de trabalho de 8 horas ou mais 

e que a situação dos professores e semelhante. 
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Como se ve, tudo contribui para que o aproveitamento 

do noturno seja menor. Mesmo assim os alunos procuram freqUentã 

-lo, pelo papel ideolÕgico que exerce, na medida que atribui ao 

conhecimento que a escola transmite, como sendo unica forma de 

melhorar socialmente. 

Carvalho ressalta que o ensino noturno surgiu para a 

tender os alunos que estão envolvidos no mercado de trabalho e 

que 

" a e4eola 4itua-4e eomo in4tituição que eontnibui 

pana a nepnodução do tnabalhadon ã medida que pnepa

na a 6onça de tnabalho pana 4en 'livne', o6entante 
no mundo da meneadonia" (7986:77) 

A autora demonstra que alunos e professores concordam 

com ensino fraco e reduzido transmitido na escola noturna, o 

que eles não entendem claramente e que isto ocorre por motivos 

que extrapolam ao funcionamento da escola. 

Carvalho coloca as razões da existência destes cursos 

que precisam ser procurados fora da escola, uma vez que os alu 

nos fazem parte de familias trabalhadoras e o seu trabalho e im 

portante para a reprodução social da prõpria familia. 

"E o pn5pnio eoneeito de tnabalho que pneei4a 4en ne-
6 o nmulado" . ( 1 9 8 1 : 1 7 O ) ( te4 e J 

Faz-se necessário colocar as observações de alguns e 

ducadores: 

A Profa. Bittencourt (1986:1) em seu trabalho ao re 

fletir sobre a Histõria da Educação no Brasil nos mostra que a 

Geografia e a Histõria, como disciplinas escolares tiveram papel 

interligado no curriculo, pelo menos no que se refere ã temãti-
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ca brasileira. 

Com as atuais mudanças politicas surge a necessidade 

de se adequar o curr1culo ã nova realidade politica e social ; 

pois e através delas que o ensino e a aprendizagem se efetuam, 

na prãtica do cotidiano. 

"O c.u.tr...tr...Z.c.u.lo ê. a. via. pe..lo q ua..l .6 e. pode. e.o nc..tr..e.tiza..tr.. 

o e.a.minha pe..tr..c.o.tr...tr..ido pe..la. e..6c.o.la.. Ne..6.6a. dime.n.6ão 

e..le. pode. .6e. to.tr..na..tr.. a.ge.nte. de. t.tr..a.n.660.tr..ma.ção no e.o~ 

po.tr..ta.me.nto e.duc.a.c.iona..l; pode. .6e..tr.. a. 60.tr..ma. de. .6e. a.~ 

tic.u.la..tr.. o p.tr..oc.e..6.60 de.moc..tr..átic.o a.t.tr..a.vê..6 da. .tr..e..la.ção 

p.tr..o6e..6.6o.tr..-a..luno". 

A autora coloca que devemos pensar em outra escola , 

em vista de que a geraçao de alunos e professores e outra; ce~ 

cada de novos meios de comunicação, num mundo que a escrita se 

coloca de outra forma. 

Torna-se necessãrio: 

" ••• .tr..e.6.le.ti.tr.. .6ob.tr..e. a. p.tr..e.oc.upa.ção de. um c.u.tr...tr...Z.c.u.lo 

que. p.tr..opo.tr..c.ione. uma. pa..tr..tic.ipa.ção de.moc..tr..átic.a. do a. 

.luno e. que. .tr..e.a..lme.nte. e..6te.ja. volta.da. pa..tr..a. a..6 c.a.ma.
da..6 po pu.la..tr..e..6". ( 7 9 8 6: 7) 

As observações efetuadas por Paulo Freire no decorrer 

de sua experiência com educação de adultos nos mostra a neces

sidade de se organizar programas com vocabulãrio vindo do uni 

verso dos grupos populares, que expresse a sua real linguagem, 

os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, 

os seus sonhos. Ele mostra: 

" ••• .6e., do ponto de. vi.6ta. c..tr..Ztic.o, na.o ê. po.6.6.Z.ve..l 

pe.n.6a..tr.. .6e.que..tr.. a. e.duc.a.ção .6e.m que. .6e. pe.n.6e. a. que.~ 

tão do pode..tr..; .6e. não ê. po.6.6.Z.ve..l c.omp.tr..e.e.nde..tr.. a. e.du 

e.ação e.amo p.tr..átic.a. a.utônoma. ou ne.ut.tr..a., i.6to na.o 



6igni6ica, de modo algum, que a educação 6i6temât~ 

ca 6eja uma puna nepnodutona da ideologia dominan

te" ( 1 9 8 4 : 2 8 J 

uma vez que 

" a negaçao daquela ideologia (ou o 6eu de6vela

mento) pela conônontação entne ela e a nealidade 

(como de nato e6tá. 6endo e não como o di6cun6o 06~ 

cial diz que ela êJ, nealidade vivida pelo6 educa~ 

do6 e pelo6 educadone6, pencebemo6 a inviabilidade 

de uma educação neutna". ( 7 9 8 4: 2 9) 

" ... já. que a educação modela a6 alma6 e necnia 06 

conaç5e6, ela ê a alavanca da6 mudança6 6ociai6" 

(1984:32). 
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Ele continua esclarecendo que a transformação social correspo~ 

de a um processo histõrico em que a subjetividade e objetivid~ 

de se prendem dialeticamente. Ainda segundo Paulo Freire não ê 

possivel praticar sem avaliar a prãtica e analisar o que se faz, 

comparando os resultados obtidos com as finalidades que procu

ramos alcançar com a prãtica. 

A nossa tarefa revolucionãria inclue alem de informar, 

formar corretamente. 

A maioria das anãlises que envolvem o trabalho do me 

nor expressam essa atividade como sendo necessãria a sua auto

sustentação ou mesmo para complementação da renda familiar. Me 

diante tal situação esta atividade ê uma forma de sobrevivincia 

ou mesmo reprodução de familias carentes, o que não se pode ne 

gar mediante a constatação do real. 

A reflexão que se efetua corresponde ã anãlise desse 

trabalho sob outro ângulo. Na realidade social ele se amplia e 
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a sua participação no processo produtivo contribui efetivamente 

para a reprodução do capital; como observou Spindel (1986:6): 

" ..• te.m 1.>e. mo1.>tJtado rie.c.e.1.>1.>âJtio c.aptaJt o tJtabalho do 

me.rioJt rio.6 p!toc.e.1.>1.>01.> que. Jte.ge.m a Jte.pJtodução e.c.oriâmi

c.a da 1.>oc.ie.dade., p!toc.uJtarido um c.orihe.c.ime.rito que. 1.>i~ 

va paJta de.1.>mi1.>ti6ic.aJt alguma.ó p!te.mi.61.>a.6 a1.>1.>umida1.>c.o 

mo ju1.>ti6ic.ativa1.> ao.6 'u1.>01.> 1 e. 'abu1.>01.>' que. o c.ap~ 

tal 6az de.1.>ta mão-de.-obJta, tai.6 e.amo a 1.>ua baixa p!t~ 

dutividade., me.rioJt quali 6ic.ação, baixa e.1.>c.olaJtidade., 

o c.aJtâte.Jt e.o mple.me.ritaJt de. .6 e.u .6 alâJtio, e.te.." 

pois ele ê parte integrante e estrutural do processo social de 

produção. 

t fundamental considerã-lo como um segmento especifi-

co da força de trabalho; pois ele constitui uma categoria que 

no interior de sua classe possue uma trajetõria histõrica pr~ 

pria; com caracteristicas peculiares; de idade, de experiência, 

e de produtividade que não podem ser esquecidas, devem ser des 

vendadas em todas as suas implicações. t através destes argume~ 

tos que se efetuam a super exploração dessa força de trabalho em 

formação; atribuindo-lhes remuneração menor. 

" 

Como observou Cortês (1986:45) no seu trabalho: 

e.1.>te. quadJto vai implic.aJt, diJte.ta ou iridiJte.tame.ri 

te., rio Jte.baixame.rito do c.u1.>to da 6oJtça de. tJtabalhoc.~ 

mo um todo, e.amo também rium c.oritJtole. polltic.o e. ~ 

de.olôgic.o 1.>obJte. 01.> tJtabalhadoJte.-6. A 1 1.>upe.JtioJtidade. ' 
da Jte.murie.Jtação da 6oJtça de. tJtabalho do adulto, 1.>ua 

in1.>e..1tção di6e.Jte.ric.ial na e.1.>c.ala de. p!todução de. e.mpJte. 

gol.> 1.>ão apJte.1.>e.ntada1.> ao.6 me.noJte..6 e.amo a Jte.c.ompe.n1.>a 

le.gltima a uma 1.>ituação riatuJtal e. ju1.>ta; atJtavê.6 d~ 

1.>a1.> pJtátic.a.6, maritêm-1.>e. a gaJtantia de. di1.>c.iplina e. 

'doc.ilidade. ' e.xigida.6 paJta a Jte.pJtodução da.6 c.ondi

çõ e.1.> de. p!to dução". 
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No que se refere ao mercado este trabalho aparece ro 

tulado como tendo vantagens diferenciais frente a outros segme~ 

tos da força de trabalho. 

O menor se caracteriza como saida vantajosa para o e~ 

pregador, no sentido de ser usada sua pouca idade e inexperiên

cia para o desprestigiar com o intuito de desvalorizã-lo. 

De forma nenhuma deve ser esquecido que este trabalho 

gera valor, independente de sua quantidade; como tal contribui 

para o crescimento do grupo social em que estã inserido. 

Ao tentar investigar o problema do menor com maior pr~ 

fundidade, chegamos ã anãl ise de suas famil ias,que na sua quase tot~ -

lidade se fixaram no Jardim Peri na década de 60, fruto do pr~ 

cesso social migratõrio. 

Segundo a constatação de Milton Santos (1985:81) 

"A cada penZodo da hi-0t5nia conne-0ponde uma mudança 

e-0tnutunal e onganizacional, e a unbanização apne

-Oenta canactenZ-0tica-0 panticulane-0 e nequen uma d~ 

6inição nova. Ã medida que a-O in6na-e-0tnutuna-0 e 
0-0 equipamento-O nece-0-0ãnio-0 à pnodução e ao comên

cio -0e tonnam mai-0 numeno-00-0 e e-0pecializado-0, al 

guma-O cidade-O -0e encontnam numa -0ituação pnivileg~ 

da". 

Nota-se que a esta afirmação se vinculam outros traba 

lhos que se tem realizado, referentesa nossa sociedade. 

Becker (1968:114) diz que: 

". . . a-0 mignaçõ e-0 intenna-0 co n-Otituem mani ée-Otação 

dinâmica de uma onganização em pnoce-0-00 de cne-0ci
mento, ma-O de cne-0cimento de-0equilibnado. t, pon

tanto, e-0-0e de-0equilZbnio que deve -0en objeto de a 



nâli-0e e nepanaçao. Expnimindo a-0 ju-0ta-0 a-0pina

çõe-0 da-0 ma-0-0a-0 nunai-0 a integnanem--Oe na econo 

mia modenna e a elevan o -0eu padnão de vida, a-0 

mignaçõe-0 diluem a-0 dinenença-0 negionai-0 e -0eto 

niai-0, con-0tituindo uma tentativa e-0pontânea pana 

equilibnan a onganização do e-0paço. 

Vo ponto de vi-0ta e-0tnitamente ec..onômic..o c..ontni

buem, e6etivamente, pana a unbanização do pal-0, p~ 
na o cne-0c..imento indu-0tnial do Sude-0te e, atnavê-0 

de 6nente-0 pioneina-0, pnomovem a integ~ação econo 

mica de va-0ta-0 ponçõe-0 do tennit5nio". 

. 2 7 . 

Gonçalves, quando analisa em seu trabalho a organiz~ 

ç a o d o e s paço a o se r e f e ri r a o p roe e s s o mi g r a t ô r i o e o l o e a ( l 985 : 

l 7) ' 

" a mignaç.ão ê um 6enômeno no qual, em no-0-0a -O~ 

ciedade, o tnabalhadon migna pana detenminado-0 l~ 

gane-0 onde po-0-0a venden a -0ua 6onça de tnabalho. 

E-0te-0 tai-0 lugane-0 -0ão, exatamente, aquele-O onde 

o e.apitai e-0tâ localizado ou pana onde o e.apitai 

e-0tâ mignando". 

Referindo-se tambêm a organização do espaço Seabra co 

loca (1980:5): 

". . . a-O nelaç.õ e-0 -O o c..iai-0 na-0 -O o c..iedade-0 humana-O não 

pnimitiva-0 que hoje habitam o planeta não levam a 

uma di-0tnibuiç.ão igualitánia do pnoduto da-0 ativ~ 

dade-0 do-0 homen-0. A-0 di6enenç.a-0 na di-0tnibuição do 

pnoduto da atividade do-0 homen-0 di6enenc..ia-o-0 qua~ 

to ã-0 di-0ponibilidade-0 ec..onômiea-0 pana o empnego 

de têeniea-0 já di-0ponZvei-0. Ve-0te modo, a-0 c..ondi 

ç.õe-0 natunai-0 não a6etam igualmente a exi-0tênc..ia 

do-0 diven-00-0 gnupo-0 -0oc..iai-0 que c..ompõem a -0oc..ieda 

de humana". 

Necessãrio se faz colocar as posições da Profa. Amê-
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lia Inês Geraiges de Lemos quanto a experiência que ela possui 

em trabalhos realizados na periferia da cidade de São Paulo u 

tilizando a pesquisa participante (1987:5(. Ela nos mostra a 

importância que existe: 

" quando -Oe eompantilha o eotidiano da nealidade 

-Ooeial, quando o pe-0qui-0adon eonvive eom pe-0-0oa-0 
neai-0, eom -0ua-0 eultuna-0 e -0eu-0 gnupo-0 -0oeiai-0 a 

pe-0qui-0a pantieipante e-0tii -0endo nealizada". 

Relata a autora: 

"Ne-0-0e-0 eontato-0 eom 0-0 gnupo-0 populane-0 e-0eutá.vamo-0 
e -0entZamo-0 -Oua-0 hi-0tõnia-0 de vida e atnavê-0 dela-0 

pudemo-0 ehegan a nova-O 6onma-0 de expliean a neali

dade. Pantilhamo-0 eom ele-0 da-0 di-0eu-0-0õe-0 pon me 
lhone-0 eondiçõe-0 de vida, a neee-0-0idade de e~eehe-0, 

a 6onma de poden pagan a-0 pne-0taçõe-0 do BNH, a l~ 

ta pana eon-Oeguin po-0to-0 de -0aúde, o movimento de 
de-0empnegado-0 dunante a eni-0e de 1982-83, etc .•. " 

continua a autora: 

"O e-0paço, o bainno de Itaquena 6oi ob-0envado, de-0 
enito, intenpnetado e explieado a pantin do-0 -0eu-0 
eon6lito-0. E-0-0e-0 eon6lito-0 -0ão 0-0 ne-0pon-0iivei-0 pon 
nova-O 6onma-O e-0peeiai-0 que eonvivem e ao me-Omo tem 
po -Oe ehoeam". 

E, ma i s a d i a n te : 

"A pantin de-0ta-0 nova-0 6onma-O de pnodução do e-0paço 

o -Oolo unbano adquine um novo eoneeito de valon de 
u-00 e de valon de tnoea, ne-0ultado do tnabalho e 
do-0 eo n6lito-0 entne o eapital e o tnabalho". ( 198 7: 

6 l 

Através deste panorama teõrico que procura ver o tra 

balho do menor como reprodutor da sociedade como um todo sem 
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perder as especificidades de sua utilização, tenta-se recuperar 

a natureza social do seu trabalho e transformã-lo em objeto de 

estudo. 

Esse caminho suscita uma trama considerãvel de anãli

se: no que se refere ãs condições de trabalho, das possibilida

des de freqüentar a escola, das formas de vida, das condições ! 

xistentes entre situação de vida, trabalho e escola, da rela

ção trabalho e a familia, da profissionalização, da partici~ç~ 

precoce no trabalho e outros. 

Mediante esta gama de questões suscitadas pela anãli

se, optou-se pela tentativa de caracterizar o trabalhador menor 

e estudante do curso noturno como tambêm as relações entre ele, 

escola, processo produtivo e a familia em um bairro da periferia 

da cidade de São Paulo a partir de uma pesquisa realizada de 

1984 a 1988. 

1.4. A pe~qu~~a 

Como ponto de partida tomamos alunos da escola notur

na como sujeitos desse estudo, procurando entender a importincia 

da escola para ele e as relações que se estabelecem entre ele e 

o trabalho; ê de interesse tambêm analisar o valor para o merca 

do desse tipo de empregado. 

Foram objeto de anãlise o relato de vãrios meninos e 

meninas que estudam ã noite por necessidade de trabalho para a 

judar a familia ou para o auto-sustento, com jornada de oito ou 

mais horas de serviço. 
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Decorridos alguns anos de prática docente no convivia 

com jovens que se esforçam para conciliar as duas atividades 

sentimos necessidade de investigar a relação entre vida escolar 

e trabalho. 

Tomamos como referencial empirico a EEPG Profa. Rita 

Bicudo Pereira, onde foram efetuadas as primeiras observaçõesea 

EEPG Profd.ElzaSaraiva Monteiro por ser a outra escola do .Jardim 

Peri. Numa fase mais avançada da pesquisa foram incluidas a EEPG 

Guilherme de Almeida e a EEPG Prof. Alfredo Gomes, porque elas 

se localizam em loteamentos vizinhos, com o intuito de se inves 

tigar a possibilidade de problemas semelhantes que pudessem es 

clarecer o estudo em questão. 

A coleta de dados ocorreu em maio de 1985 a abril de 

l 9 8 6 , a t r a v e s d a a p l i c a ç ão d e q u e s t i o n ã r i o e n t r e o s a l u n o s de to 

todas as escolas, tomando-se uma classe por serie cujo critério 

de escolha adotado foi a classe com maior numero de alunos pr! 

sentes no dia; fizemos entrevistas com os alunos matriculados e 

desistentes, pessoal administrativo e docente. 

Consultamos arquivos e atas na Secretaria das escolas, 

dados estatisticos escolares, mapas na Delegacia Regional. Fiz! 

mos entrevistas com diretores e docentes de anos anteriores pa

ra investigar a evolução da realidade; foi de interesse tambem 

conhecer através deles como se processou a ocupaçao do Jardim 

Peri e qual era a origem familiar dos alunos. 

Cabem aqui, ainda, algumas observações mais recentes 

que levantamos dos questionãrios respondidos, sobre o local de 

nascimento dos avos e pais dos entrevistados, com o intuito de 

entender os motivos que levaram essas pessoas a se fixarem na 
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quela periferia. 

Entramos em contato com o Instituto Florestal do Esta 

do que nos forneceu uma serie de mapas com o intuito de locali

zar o terreno que eles doaram para a instalação da primeira es 

cola do bairro. 

Foram efetuadas algumas entrevistas com alunos em mar 

ço de 1988 que tinham por finalidade comparar a realidade atual 

com a de 1985. 

Os conteúdos questionados se relacionavam com a ida 

de, sexo, horãrio de trabalho, tipo de atividade desenvolvida , 

contrato de trabalho, forma de pagamento. 

Fizeram parte do universo da pesquisa alunos de 5ª a 

8~ sêries do periodo noturno das quatro escolas envolvidas na 

investigação. 

Dos 332 alunos que responderam ao questionãrio, foram 

aproveitados apenas os mais completos perfazendo um total de 226. 

Entrevistamos 66 aiunos dos quais 20 eram freqUentes e 46 desis 

tentes, as entrevistas tiveram duração em mêdia de 30 minutos e 

o roteiro nem sempre foi seguido com rigor para dar maior liber 

dade aos alunos. 

As entrevistas com os freqUentes foram efetuadas na 

escola, com os desistentes houve maior dificuldade, isto porque 

elas ocorreram em suas residências e nem sempre o endereço obtl 

do era o mesmo. Achamos o resultado proveitoso pela oportunida

de de se conhecer o ambiente domestico dos alunos. 

Foi esse o material empirico que nos forneceu elemen

tos para as reflexões e questionamentos levantados. Um exemplar 
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do questionãrio estã anexo no final do texto. 

A fonte fundamental de informações foi o discurso dos 

alunos através dos questionãrios e entrevistas. 

O processo de interpretação de todo o material colhi

do foi o eixo referencial desse trabalho, com a inclusão de da 

dos levantados jÚnto aos seguintes õrgãos do Estado de São Pau

l o : 

. Prefeitura Municipal de São Paulo - Administração Regional da 

Casa Verde - PMSP-AR Casa Verde; 

. Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA; 

. Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. 

- EMPLASA; 

. Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal- CEPAM 

(Fundação Prefeito Faria Lima); 

. Divisão Regional de Ensino da Capital - DRECAP-I; 

. Delegacia de Ensino - D.E. (2ª e 3ª); 

. Secretaria do Menor - Sede São Paulo; 

Fundo das Nações Unidas para a Infância - Sede São Paulo 

UNICEF. 

O texto apresenta como caracteristicas principais: 

. Os cursos noturnos sao freqUentados por quantidade cada vez 

maior de crianças e jovens que, desde cedo, fazem parte do pr~ 

cesso produtivo, portanto, são explorados. 

A fala destes alunos nos revelou as condições de trabalho des 

ses estudantes e a pequena condição que eles possuem para com 

petir no mercado . 

. ~ importante refletir sobre o trabalho do estuda~te no inte 
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rior da sociedade capital is ta em que ele vive, sobretudo, qua_!!. 

do a realidade e terceiro mundo, incluindo as contradições que 

nelas ocorrem. 



CAPTTULO II 

METROPOL1ZAÇÃ0, TRABALHO VO MENOR E SUA FAMfLIA 
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2. METROPOLIZAÇÃO, TRABALHO VO MENOR E SUA FAMILIA 

2 . 7. Met~opolizaç~o de S~o Paulo 

A cidade de São Paulo contou com inúmeros fatores que 

contribuíram para que se tornasse a area propicia ã expansão da 

industria nacional. O cafe trouxe a esta região condições indi~ 

pensáveis ao processo de industrialização. A posição geogrãfica 

da cidade foi um dos fatores marcantes: situada na porção orie~ 

tal do Estado, o planalto prõximo ã serra do Mar era passagem p~ 

ra o escoamento do cafe pelo Porto de Santos; este comercio criou 

uma infra-estrutura de ferrovias importantes para o escoamento 

do produto, que passava pela capital paulista. 

Com o decorrer do tempo, melhoraram os serviços publi 

cos da cidade; foi construida rede de ãgua e esgoto, iluminação, 

aproveitamento dos rios da ãrea na construção de usinas hidrel! 

tricas, instalação de linhas de bonde. Tais fatos contribuiram 

para que a cidade de São Paulo se transformasse em centro de 

grande atração para o mercado de trabalho. 

Os dados do recenseamento do Brasil demonstraram isso: 

em 1872 no lQ censo, São Paulo ocupava o 5Q lugar dentre as ci 

dades mais povoadas, em 1900 ela jã tinha conquistado o 2Q lugar 

perdendo apenas para o Rio de Janeiro e em 1960 ela ultrapassa

va o Rio de Janeiro e tornava-se a maior cidade brasileira; com 

3,3 milhões de habitantes. Esta constatação inicialmente se de 

ve a expansão cafeeira e ã concentração industrial. 

Com a concentração industrial no Sudeste, inicia-se u 

ma nova maneira da organização do espaço. O Sudeste passa a ser 
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o espaço geogrãfico brasileiro de maior destaque. 

Expande-se a rede de transportes, inicialmente as fer 

rovias e posteriormente as rodovias ligando as diversas areas 

brasileiras ãs principais metrõpoles. As mercadorias produzidas 

em São Paulo são comercializadas em todo o pais, favorecidas P! 

los meios de comunicação que se desenvolveram. Tal realidade fa 

cilitou as comunicações e estimulou grandemente as migrações in 

ternas. 

Com a industrialização, o espaço geogrãfico de São Pau 

lo transformou-se, ocorreu a metropolização da cidade. 

Conforme Castells: 

" ... o e-Opaço i um pnoduto matenial em nelação com o~ 

tno-0 elemento-O mateniai-0, entne 0-0 quai-0 0-0 homen-0 

que contnaem detenminada-0 nelaçõe-0 -0ociai-0, que dão 

ao e-Opaço uma 6onma, uma 6unção, uma -0igni6icação -O~ 

cial. E a expne-0~ão concneta de cada conjunto hi-0tôn~ 

co no qual uma -Oociedade -0e e-0peci6ica". (1976:141). 

A concentração das atividades industriais condicionou 

extraordinãria expansão das atividades terciãrias na região: r! 

de bancãria, lojas de comercio, a rede de ensino cresceu bastan 

te tanto a particular quanto a estadual como tambem criaram- se 

cursos profissionalizantes, multiplicaram-se os hospitais, pro~ 

to-socorros, clinicas medicas, postos de saude alem de estabele 

cimentos de luxo: salão de beleza, clubes, escolas de prãticas 

esportivas. 

"A poncentagem de empnego-0 ~ne-Oceu na Gnande São Pau

lo 60% entne 0-0 ano-0 de 1950 e 7960". (Singen, 1980: 

124) • 
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Este fato contribuiu para que inúmeras pessoas imi-

grassem para São Paulo em busca de melhores condições, aumentan 

do ainda mais o crescimento urbano. 

Milton Santos nos coloca que: 

". • • a.!.> di 6 e.ne.nç.a.1.> e.n.:tne. luga.Jte.J.> !.> ã.o o tte.J.> ul.:ta.do do 

a.nna.njo e.1.>pa.cia.l do!.> modo!.> de. pnoduç.ã.o pa.n.:ticula.ne.1.>. 

O 'va.lon' de. ca.da. loca.l de.pe.nde. de. nZve.i1.> qua.li.:ta..:t~ 

vo-0 e. qua.n.:ti.:ta..:tivoJ.> do!.> modo!.> de. pnoduç.ão e. da. ma. 

ne.ina. como e.le.1.> !.>e. co mbina.m". ( Sa.n.:toJ.>, 197 4: 8 l . 

No entanto, o aumento de serviços não acompanhou o 

crescimento demogrãfico, e logo surgiram desequilibrios enormes 

entre a oferta e a demanda destes serviços, causando serias pr~ 

blemas de moradia e infra-estrutura urbana que atingiram grande 

parte da população que se expandiu nos loteamentos periféricos, 

nas favelas e nos cortiços. 

Conforme Milton Santos: 

"O e.1.>pa.ç.o 1.>e. de.nine. como um conjun.:to de. 60Jtma.1.> ne.p!t! 

1.>e.n.:ta..:tiva.1.> de. ne.la.ç.Õe.1.> 1.>ocia.i-0 do pa.1.>1.>a.do e. do p!t! 

1.>e.n.:te., e.n.:tne..:ta.n.:to qua.lque.n que. 1.>e.ja. o pe.nZodo hi-0.:t~ 

nico, o e.1.>pa.ç.o ê. o ne.1.>ul.:ta.do da. pnoduç.ã.o". (Sa.n.:toJ.>, 

1980:209). 

r importante que se esclareça; quando se fala do ace

lerado crescimento da cidade de São Paulo, a posição privilegi~ 

da dos serviços que ela tem condição de oferecer; nela se con

centram os melhores hospitais, centros de saude, instituições e 

ducacionais, etc., ocasionada pela sua privilegiada situação e 

c o n ô m i c a c o m p a r a d a c o m o u t r a s ã r e a s d o p a i s ; n e 1 a s o a u me n to sem 

controle de sua população traz serias desequilibrios dos servi 

ços essenciais da cidade ocasionando uma deterioração da vida 
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para significativo numero de pessoas, originando as populações 

marginais . 

Paul Singer analisa a cidade sobre vãrios aspectos. 

Ressalta ele que ê importante que se coloque a pujança econôml 

ca de São Paulo e se mostre a relevância de sua infra-estrutu-

ra (edificações, energia elêtrica, saude, educação ... ) como os 

indicadores que mostram seu crescimento econômico intimamente 

ligado ã industria. 

O mesmo autor ressalta todos os problemas da grande 

cidade e mostra a gravidade dos mesmos e as conseqUências so 

fridas pela população pela incapacidade de inseri-la no desen

volvimento. Exemplifica através de Castells: 

" que eanaeteniza a unbanização da Amêniea Latina 

eomo -0endo de aeelenação ene-0eente, eon-0tituindo 

gnande-0 eoneentnaçõe-0 de população -0em de-0envolvimen 

to equivalente da eapaeidade pnodutiva, a pantin do 

êxodo nunal e -0em a-0-0imilan 0-0 mignante-0 no -0i-0tema 

eeonômieo unbano, eom a nonmação de uma nede unbana 

tnuneada e de-0 antieulada" .( "L 'Wtbaniza;Uon dêpenden.t en 

Amênique Latine" in E-0 paeu et So uetê-0 , n q 3, julho 7 9 71 pg . Z 7 ) 

Sobre outra Õtica mostra-se a analise da Pontificia 

Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo: 

"No entanto, -0e examinado o de-0envolvimento da eida 

de do ponto de vi-0ta da-0 eondiçõe-0 de vida de -0eu-0 

habitante-O, veni6iea--0e um elevado e ene-0eente de-0 

nZvel entne a opolêneia de un-0 poueo-0 e a-0 dinieul

dade-0 de muito-O. ta niqueza nepne-0entada na-O mona

dia-0 -0untuo-0a-0 do-0 'jandin-0', e a pob neza do-0 bain 

no -0 tnabalhado ne-0, eanent e-0 do-0 -0 en viç o-0 unbano -0 b~ 

-0ieo-0 - t nan-0ponte, á.gua, e-0g oto, habitação". ("São 
Paulo 1975, Cne-0eimento e Pobneza", 1976:17). 
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São estas algumas das caracteristicas que aparecem no 
-

loteamento que estamos nos propondo a estudar no capitulo segui.!!_ 

te. (vide Figura 01). 

2.2. O Jandim Peni na metJtôpole pauli~tana 

O Jardim Peri constitui um dos loteamentos perifêricos 

de São Paulo, que abriga grande numero de familias trabalhadoras 

da cidade. Ele estã localizado na zona Norte da cidade, na Ser-

ra da Cantareira e ao lado do Instituto Florestal. 

O relevo ê acidentado e esta ãrea corresponde aos con 

trafortes da Serra da Cantareira cuja altitude ê de 775 m, o que 

lhe dã caracteristicas especificas, muito bonitas do ponto de 

vista natural. 

A população que ali se instalou estã distribuida en 

tre o Parque Estadual da Capital (l)(Instituto Florestal) e a 

Reserva Estadual da Canta reira (2); a ocupaçao do lugar teve seu 

inicio com dois núcleos de população, um no cume do morro, pr~ 

ximo ao Instituto Florestal, outro no sopê do mesmo morro e se 

expandiu pela encosta atingindo outras ãreas da serra. 

(1) Parque Estadual da Capital - ãrea que se presta a pesquisa, 
recreação e lazer. 

(2) Reserva Estadual da Cantareira - ãrea que se presta para 
pesquisa cientifica, aguardando definição adequada para ma 
nejo. 

Estes esclarecimentos foram fornecidos pelo engenheiro do 
Instituto Florestal. 
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Ela ocorreu de forma irregular, as ruas sao tortuosas 

e acompanham as irregularidades do relevo. O crescimento do Jar 

dim Peri se fez de forma desconexa e sugerem momentos distintos 

de ocupaçao do solo. (vide Figura 02). 

Gradativamente foram ocorrendo transformações: a pop~ 

lação aumentou sensivelmente a partir da decada de 1960; foram 

surgindo imigrantes atraidos pelas vantagens reais ou supostas, 

que a dinâmica metrópole paulista passou a oferecer tamanha a 

febre de construções e tão poderosa sua força econômica. 

Sem condições, fixaram-se na periferia em habitações i~ 

provisadas de madeira. O aumento populacional do Jardim Peri o 

correu desta forma; no inicio a construção dos barracos eram 

distantes entre si, com o aumento considerãvel de pessoas a si 

tuação se complicou e houve necessidade de acomodar um numero ca 

da vez maior de pessoas em um espaço menor, dando origem as ca 

racteristicas de favelas daquele loteamento que era clandestino. 

Bertha Becker (1968:114), em seu estudo sobre 

çoes chama a atenção para o fato de que: 

migr~ 

" ... a4 mignaçõe4 intenna4, pnoee44o e4pontaneo de n! 
onganização do e4paço genado pelo4 de4equilZbnio4 n! 
~ultante4 da4 6onma4 de implantação indu4tnial, ain

da que eontnibuindo pana o ene4eimento eeonômieo do 

paZ4, o 6azem de 6onma peno4a e ln4atl46at5nla". 

Essas pessoas vivem em acomodações restritas, geralme~ 

te sao familias numerosas que se acomodam em um quarto 

tambem cozinha, separada por algumas tãbuas. 

que e 

Os responsáveis pela casa trabalham em locais distan-

tes e permanecem fora o dia todo. As crianças que geralmente nes 
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sas fam1lias sao numerosas ficam sozinhas; sendo atribu1da as 

mais velhas a responsabilidade de cozinhar, lavar e cuidar dos 

irmãos menores, atê o momento que elas tambêm possam participar 

do mercado de trabalho. 

t importante esclarecer que o Jardim Peri nao e cons 

tituido so por favelas, elas são três e a maior parte da popu

lação mora em casas de alvenaria; embora possam ser caracteri

zadas como fam1lias de trabalhadores de condições modestas. 

Nos ultimas anos a ãrea sofreu modificações signifi

cativas; a população aumentou consideravelmente e surgiram na 

quele lugar algumas industrias artesanais como fãbrica de vas 

soura, confecção de roupas, de lustres; multiplicaram-se as C! 

sas comerciais, o super-mercado foi substituido por outro maio~ 

na avenida principal foi instalado consultõrio dentãrio, medi 

co e a população ganhou um posto de saude do Estado. 

As residências da avenida principal estão sendo subs 

titu1das por sobrados modernos o que significa que as fam1lias 

mais simples estão sendo obrigadas a se deslocar para locais 

mais distantes e o solo vem sendo ocupado por residências de 

pessoas com maior poder aquisitivo. 

O movimento na ãrea aumentou muito, nota-se um fluxo 

maior de ônibus e carros, o movimento das lojas comerciais e 

grande e o vai e vem de pessoas e constante. 

Como jã mencionei anteriormente trabalho nesse lugar 

desde 1972 quando fui lecionar na EEPG Profa. Rita Bicudo Pe 

reira para alunos de quinta e sexta series; o funcionamento de 

sêtima e oitava series teve in1cio no ano seguinte. 
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No período ant~rior ao ano de 1972 a escola assistia 

alunos de lª e 4~ series. 

No decorrer desses anos tive um numero significativo 

de alunos, cada um deles enfrentando problemas diversos e pude 

observar que as salas de aula em março estão cheias, a partir 

de julho a freqüência fica reduzida ã metade continuando a de 

crescer ate dezembro; alem de se constatar alunos dormindo nas 

ultimas aulas do período noturno, motivos que me levaram a uma 

investigação mais profunda. 

Como a nossa proposta e analisar o relacionamento en 

tre menor, escola e trabalho, com alunos do período noturno, l 

niciamos fazendo investigação na EE~G Profa. Rita Bicudo Perei 

ra com alunos de primeira a oitava series. Encontramos menores 

trabalhadores desde os sete anos; constatamos alunos que ven 

diam sorvete na rua, catavam bolinha de tênis no clube nos fins 

de semana, ajudavam em banca na feira, carregavam sacola na 

feira, empacotavam no super-mercado. 

Entre alunos de primeira a quarta series o numero dos 

que trabalhavam era pequeno como também entre os estudantes do 

período vespertino de quinta, sexta e sétima series porque a 

oitava serie funciona sõ no período noturno. 

Mediante tal constatação delimitamos a area a seres 

tudada entre quinta ã oitava series do período noturno por es 

tar nela a maioria dos alunos que trabalhavam. 

No decorrer da investigação sentimos necessidade que 
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esta anãlise se estendesse a outras escolas a fim de que pude~ 

semos estabelecer comparação entre elas. 

Assim resolvemos incluir na area em estudo a EEPG 

Profa. Elza Saraiva Monteiro porque ela faz parte do mesmo lo 

teamento e as EEPG Guilherme de Almeida, EEPG Prof. Alfredo Go 

mes por estarem localizadas em loteamentos vizinhos. A inten 

çao e investigar se ocorrem nelas os mesmos problemas. (Fig. 3). 

Em outro nivel de constatação, no 1 ivro "São Paulo , 

1975, Crescimento e Pobreza" (1976:17) colocam: 

" ... contando com a maion pante da economia indu4 

tnial do E4tado e tendo-4e con4envado pon vánia4 

dêcada4 ã 6nente do pnoce44o de concentnação, a 

Gnande São Paulo tnan46onmou-4e num va4to conglo

menado, com uma população de qua4e 11 milhÕe4 de 

habitante4 do4 quai4 96% vivem em ánea4 unbana4". 

Tal fato mobilizou a população brasileira ã procura de trabalho, 

aglomerando-se na periferia da cidade. 

"A peculianidade de São Paulo talvez ne4ida, pnin

cipalmente, na exacenbação do contna4te entne acu 
mula ç ão e p o b n e z a " . ( 1 9 7 6 : 1 9 ) 

Com a expansão da cidade tornou-se necessãrio o au 

mento de serviços para atendimento da população o que não aco~ 

panhou o ritmo do crescimento populacional, ocasionando uma se 

rie de problemas sociais comuns nas ãreas de periferia das 

grandes cidades. 
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2.3. O ene-0eimento da população e a õundação da-0 e-0-

A EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira teve seu início em 

1959 com o nome de Grupo Escolar do Horto Florestal, foi cria 

do nos termos dos Artigos 201 e 205 do Decreto 17.698, de 26 

de novembro de 1947 por ato de 26 publicado a 27 ambas datas do 

mês de maio de 1958, retificado por Decreto de 26 publicado a 

27 de novembro de 1958 com quatro classes, mediante a anexação 

da l~ e 2~ Escolas Mistas da Pedra Branca. (vide Figura 04). 

Data da criação - 26.05.58 

Data da instalação - 16.02.59 

Começaram a funcionar 4 classes da primeira a quarta 

series no período da manhã com: 

Matriculados desde o começo do ano 

Eliminados desde o começo do ano 

Restante 

Fonte: Documentação da Escola 

Masc. Fem. Total 

62 

1 3 

49 

108 

24 

84 

170 

37 

133 

A Profa. Diva, que trabalhou na escola naquele peri~ 

do nos relatou: 

~A e-0eola õuneionava em um galpão de madeina eon-0tnu~ 

do no tenneno da e-0quina entne Av. Santa Inê-0 eom o 

inZeio da Av. Peni Ronehetti, eedido pelo In-0tituto 

Flone-0tal do E-0tado. No ano -0eguinte, 0-0 aluno-O au 

mentanam e õoi ampliado o númeno de ela-0-0e-0, pa-0-0an

do a õuneionan dua-0 dela-0 também no penZodo da tande. 

A elientela que a e-0eola atendia õoi -0empne muito p~ 
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b~e: g~ande pa~te do-0 aluno-O ~e-0ldlam em local-0 dl~ 

tante-0 da Se~~a da Canta~el~a e andavam qullômet~o-0 

pa~a chega~. Ape-Oa~ dl-0-00, e~am a-0-0Zduo-0 e go-0tavam 

de e-0tuda~. Ne-O-Oa época a-0 cla-0-0e-0 chegavam a te~ 

49 aluno-O, a-0 ca~tel~a-0 e~am dupla-O e 0-0 meno~e-0 -0e~ 

tavam em t~ê-0. Ne-0-0e penZodo 0-0 pnoblema-0 não enam 

tão -0énlo-0, pelo meno-0 no que -Oe ne6ene à alimenta

ção: a-0 6amZlla-0, ape-0an de pobne-0, alimentavam bem 

-0eu-0 6llho-0, ela-0 tinham honta no 6undo do quintal, 

cultivavam legume-O e venduna-0 pana ennlquecen a al{ 

mentação. 0-0 aluno-O pentenclam a 6amZlla-0 paull-0ta-0. 

O aumento do-0 aluno-O 6ol gnadatlvo e -0e acentuou a 

pantln de 1962 com a pne-0ença do-0 mlgnante-0 mlneino-0 

e nonde-0tlno-0 tonnando--Oe mal-0 evidente a canêncla 

allmentan da-0 cnlança-0". 

Nos constatamos que as deficiências do ensino em São 

Paulo remonta período anterior aos anos 60 quando temos conhe

cimento que escolas funcionavam em instalações improvisadas 

com classes super-lotadas e que na epoca a merenda escolar foi 

criada pelos professores; quando cada um contribuía com uma Pª! 

cela, alem de recorrerem a doações de algumas casas comerciais 

do lugar; contavam também com doações de legumes e verduras do 

Instituto Florestal. Tal comportamento se deve ao fato de se 

constatar a carência alimentar entre os escolares. 

" 

A professora continua dizendo: 

pana tentan -0oluclonan e-0-0e pnoblema 0-0 pnoõe-0-
4one-0 ne-0olvenam pedln a colabonação do Vlneton do 

In-0tltuto Flone-0tal do E-0tado que mandou ampllan a 

e-Ocola con-Otnulndo uma cozinha de alvenanla, uma -0a 

la pequena, um galpão pana abnlgan a-0 cnlança-0 no-0 

dla-0 de chuva, l-0to ponque antenlonmente ela-O -0e a 

bnlgavam em baixo da-0 -0ala-0 de aula, que enam con-0-

tnuZda-0-0obne pllane-0. Ele mandava também dlanlamente 
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um caminhão de água pana aba-0tecen a caixa da e-Oco 

la; enviou pon inúmena-0 veze-0 pedni-0co-0: pana melho 

nan a-0 via-0 de ace-0-00 a e-Ocola, i-0to ponque a ne 

gião é acidentada e não ena calçada, na epoca de 

chuva nonmava--Oe muito banno. I-0-00 oconneu de 7959 

atê 09 de -0etembno de 7965 quando 6oi inaugu~ado o 

pnêdio novo de alvenania,que 6oi con-0tnu1do na ge~ 

tão do govenno Canvalho Pinto e inaugunado pelo g~ 

vennadon Adheman de Banno-0, localizado na Av. Peni 

Ronchetti, 494, com o nome de GE Pno6a. Rita Bicudo 

Peneina. A pantin daZ a e-0cola mudou--Oe pana o pn~ 

dia novo com melho~e-0 condiçõe-0 e já havia 22 cla-0 

-O e-0 6 o nma da-0 ". 

Através da documentação da escola conseguimos levan 

taro numero de alunos matriculados em 1965, que correspondiam 

a : 

Matricula desde o inicio do ano 

Eliminados desde o inicio do ano 

Restantes 

Pre-primãrio 

Matriculados desde o inicio do ano 

Eliminados 

Restantes 

Masc. Fem. Total 

686 619 1 .305 

146 128 274 

540 491 1. 031 

Masc. Fem. 

35 

3 

32 

41 

o 
41 

Total 

76 

3 

73 

O Jardim Peri no fim dos anos 50 possuía dois pequ~ 

nos núcleos populacionais que se distribuíam da seguinte forma: 

um no inicio da Av. Peri Ronchetti prõximo ã Pedra Branca e ao 

Instituto Florestal, local que estã a uma altitude de 816 m da 

Serra da Cantareira, e o outro se desenvolveu no fim da Avenida, 
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area que possui uma altitude de 749 m. A encosta da serra corta 

da pela Avenida Peri Ronchetti era uma area totalmente vazia re 

coberta por vegetação. (vide Figura 05). 

A urbanização que se desenvolveu no fim da Avenida e 

ra assistida pelas escolas isoladas do Jardim Peri que iniciaram 

seu funcionamento no dia 16 de fevereiro de 1955. 

Dados obtidos na escola mostram o numero de alunos que 

ela atendeu ate 1960. 

ANO 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

ALUNOS 

94 

48 

45 

43 

41 

46 

CLASSES 

04 

03 

03 

02 

02 

02 

Este histõrico corresponde a década de 1960, quando o 

Grupo Escolar do Jardim Peri deixou de ser escola isolada. 

"O Jandim Peni ena um loteamento de peni6enia pobne 

" 

relatou uma professora daquela época: 

" não havia 6avela, a-0 Qa-Oa-0 enam de alvenania 

pobne, po-0-0uiam quintal QOm honta e Qniação de g~ 

linha, pato. Aqui ena uma e-OQola qua-Oe de noça, a 

quele tipo bem de zona nunal. A Qlientela ena Qa 

nente QOmo ainda ê. A e-OQola 6unQionava em dua-0 -0a 

la-0 de madeina, não havia dinetonia e tinha um ba 

nheino pana todo-0; 6unQionavam tnê-0 peniodo-0, de 

manhã dua-0 -0egunda-0 -0ênie-0, no peniodo intenmediâ-
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nio dua-0 pnimeina-0 -0ênie-0 e ã tande uma tenceina 
-0ênie e uma cla-0-0e anexada com tenceina e quanta 

-0ênie-0. Em 7963, quando 6oi con-OtnuZdo o GE da 

Vila Amália pno&e-0-0one-0 e aluno-O Sanam tnan-06enf 
do-0 pana lã, ponque eJta. nia-<.-0 pento pana tlu do que à~ 

tê o GE do Honto Flone-0tal. Com a con-0tnução do 

GE Pno&a. Rita Bicudo Peneina na Av. Peni Ron-

chetti, 494, muito-0 aluno-O voltanam a e-Otudan no 

Jandim Peni ponque e-0ta e-0cola pa-0-0ou a -0en mai-0 

pento pana aquele-O que manavam no Jandim Peni em 
nelação a Vila Amália; ele-0 -0e tnan-06eninam pana 

o GE Pno&a. Rita Bicudo Peneina no inZcio do ano 

-O e g ui n te em 1 9 6 6 " • 

. 5 2 . 

Constatamos nos depoimentos efetuados sobre as esco

l as do Jardim Peri que elas eram semelhantes tanto na precariedade das 

instalações quanto na clientela humilde que atendiam e que a assistência 

por parte dos Õrgãos do Estado era inexpressiva. (vide Fig. 06). 

A professora Diva continuou seu depoimento sobre o 

GE Profa. Rita Bicudo Pereira: 

"O n~meno de aluno-O 6oi cne-0cendo anualmente e o 

apnoveitamento chegava a -0en -0ati-06atónio, i-0to 

ponque a e-0cola contava com uma equipe de pnone! 
-0one-0 dedicado-O que -0e pneocupavam com 0-0 aluno-O 
mai-0 Snaco-0 e davam aula-0 de necupenaçã.o Sona do 

honâJr..io; embona não houve-0-0e acomodação, a-0 cnian 
ça-0 enam neunida-0 em volta do poço no 6undo da 

e-0cola e -0e dava nevi-0ão do~ en-0inamento-0 que 

ponventuna ela-0 não tive-0-0em con-0eguido apnenden. 

Ve-0-0a maneina con-0eguia--0e boa pnomoçã.o no 6im 
do ano. 

t impontante lembnan que a e-0cola -0empne contou 

com a colabonaçã.o da Sociedade Bene6iciente San

ta Rita, que Sonnecia anualmente uni6onme-0, cal
çado-O pana -0enem di-0tnibuido-0 ao-0 mai-0 nece-0-0ita 

do-0. 
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06 pno6e.66one.6 também 6e.mpne. 6e. pnontl6lcavam a 

ajud~n, diante. de. qualque.n pnoble.ma 6e. ne.unlam p~ 

na 6olucloná-lo, onganlzando mutlnão de. anne.cada 

ç.ão, 6aze.ndo bazan com noupa6 e. allme.nto6 cuja ne.!'.!:_ 

da e.na ne.ve.ntlda pana a caixa e.6colan com 6lnall

dade. de. ate.nde.n aque.le.6 que. não tinham ne.cun6o al 

gum". 
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Com o aumento populacional do Jardim Peri, o espaço 

f1sico do GE Profa. Rita Bicudo Pereira não teve mais condições 

de atender a todos que o procuravam. 

A 4~ Delegacia de Ensino da Capital que assistia aqu~ 

le setor da cidade, sentiu necessidade de criar salas de aula 

isoladas no morro do Jardim Peri Novo, para assistir as crian

ças pequenas que não tinham condições f1sicas de se deslocarem 

a pe ate a Av. Peri Ronchetti, a distância era aproximadamente 

de 3 km de morro. 

O Prof. José Ademir que foi um dos pioneiros a traba 

lhar nas classes do Jardim Peri Novo relata: 

"Ela come.ç.ou com tnê6 6ala6 l6olada6 cnlada6 pe.la 

Ve.le.gacla de. En6lno que. 6unclonava na Cape.linha da 

Palne.lna. 

O Padne. Eduando ce.dla o e.6paç.o da Igne.ja, a Ve.le.

gacla mandou a6 cante.lna6 e. 06 pno6e.66one.6 te.elo 

navam e.m tnê6 pe.nZodo6. O no66o e.6paç.o de. tnabalho 

e.na o me.6mo do culto ne.llglo6o, no lnZclo da 6e.ma 

na no6 a6a6távamo6 06 banco6 da lgne.ja e. colocáv~ 

mo6 a6 cante.lna6 pana 06 aluno6 4e. acomodan, a lo!:!:_ 

6a e.na montada no altan do padne.. E6ta 6ltuaç.ão 

pe.nmane.cla atê a 6e.xta-6e.lna, ne.66e. dia no 6lm da 

aula e.na no66a incumbência annuman a lgne.ja 

o culto ne.llglo6o do 6lm de. 6e.mana; l66o 6e. 

tia 6e.manalme.nte.". 

pana 

ne.p~ 
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Essas classes isoladas estavam agregadas ao GE Profa. 

Rita Bicudo Pereira, que dava-lhes orientação e supervisão. 

,, 

O Professor continuou dizendo: 

nõ-0 en6nentâvamo-0 pnoblema-0 também com 0-0 pai-0, 

quando -0e de-0entendiam conniam pana a e-Ocola, nao 

-0ei -0e ena pon cau-Oa do-0 6ilho-0, do pno6e-0-0on ou po!!::_ 

que iam pnocunan apoio do padne pana intenmedian no 

entendimento;" 

e chamou nossa atenção quando descreveu o comportamento diferen 

te daquelas pessoas: 

" enam mignante-0 do intenion do-0 vânio-0 e-0tado,~ do 

Nonde-0te, con-OtituZam 6amZlia-0 bem e-0tnutunada-0, na 

namente -0aZam de ca-0a; pa-0-0avam hona-O na janela da-0 

-0ala-0 a-0-0i-0tindo o de-0ennolan da-0 aula-0. 0-0 aluno-O 

nao po-0-0uiam noção de e-Ocola, não tinham cadenno 

nem lápi-0. O pno6e-0-0on dava o matenial dianiamente 

ponque ele-0 pendiam; intennompiam a aula pana levan 

manmita do pai no tnabalho, en6im no meu entenden a 

e-0cola pana ele-0 ena o lugan de necneação do Padne 

Eduando. 

Mai-0 tande o Vn. Renato, que ena pnote-0tante e ti

nha muito-O tenneno-0 no lugan con-0tnuiu dua-0 -0ala-0 
de alvenania pana a e-Ocola: a pantin daZ começanam 

a 6uncionan dua-0 cla-0-0e-0 pon penZodo". 

Dados levantados nos documentos da escola nos deram co 

nhecimento que essas classes isoladas começaram a funcionar no 

29 semestre de 1971 em três periodos com os seguintes alunos: 

HORÃRIO SE'.RIE MASC. FEM. TOTAL DE ALUNOS 

7h45 / 1 Oh25 1 9 ano 20 20 40 

1 Oh45/ 13 h45 1 9 ano 1 4 1 6 30 

13h45 / 16h45 29 ano 1 5 1 5 30 
100 
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Estas classes isoladas existiram atê o ano de 1977 

quando passaram a fazer parte da EEPG Profa. Elza Saraiva Mon 

teiro em um prêdio construido para funcionar a escola. 

A população continuou se expandindo, ocupando toda a 

encosta da montanha. A demanda populacional era tão grande que 

foi necessãrio criar no GE Profa. Rita Bicudo Pereira o curso 

ginasial (na êpoca) no ano de 1972 para atender os alunos que 

terminavam a quarta serie; estas crianças nao tinham idade p~ 

ra freq~entar escola muito distante dali. (vide Figura 07). 

No ginãsio começaram funcionar quintas e sextas se 

ries e as aulas eram ministradas das 15h00 ãs 19h00, o período 

noturno teve inicio em 1973 com os alunos maiores, sétimas e 

oitavas series; nos anos seguintes as matriculas aumentaram sii 

nificativamente, passaram a funcionar todas as salas do prêdio 

em quatro períodos tendo um intervalo de 30 minutos entre oves 

pertino e o noturno (19h00 ãs 19h30); as aulas tinham seu ini 

cio ãs 7h00 e o seu termino ãs 23h00. 

Refletindo sobre os depoimentos efetuados constatamos 

que apesar da ampliação gradativa da rede escolar ela nuncacon 

seguiu atender a demanda da população que foi sempre maior. 

A EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro que foi criada 

pelo Decreto 9.909 de 17.06.77 publicada no D.O. de 18.06.77 , 

passou a funcionar no dia 12.09.77 formada com classes que vi! 

ram da EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira e da EEPG Profa. Raquel 

de Assis Barreiro. Ela foi construida no Jardim Peri Novo para 

atender a demanda populacional que se expandiu naquele morro. 

Nesse final de ano ela estava constituida com: 
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NQ de alunos - 676 

NQ de classes - a a -19 de 1- a 4- series 

(Estes dados foram obtidos na escola) 

No ano de 1978 a escola passou a funcionar de primei 

ra a oitava series e so no noturno nesse ano foram formadas 13 

classes com alunos da quinta ã oitava sêries. A secretãria Ap~ 

recida Barbosa que chegou na escola em 1977 nos contou: 

"A cliente.la no inZcio e.na nuim, e.la -Oe. 6onmou na 

-Oua maionia pe.lo-0 de.-0i-0te.nte.-0 de. outna-0 e.-0cola-0, 

e.xi-Otiam aluno-O 6ave.lado-0 com baixo nZve.l de. com 

pontame.nto que. -0e. mi-0tunavam com 0-0 de. cla-0-0e. m~ 

dia com me.lhone.-0 condiçõe.-0. O cun-00 notunno nao 

e.na ne.-0e.nvado -OÓ pana 0-0 que. tnabalhavam, nele. e.~ 

tudavam a gnande. maionia do-0 aluno-O de. quinta a 

oitava -0ênie.-0, i-0to ponque. na e.-0cola -OÕ 6uncion~ 

vam dua-0 quinta-O -0ênie.-0 no ve.-Ope.ntino". 

A assistente de direção Profa. Etelvina continuou re 

latando sobre os alunos: 

"O apno ve.itame.nto e.na baixo e. o nume.J[o de. de.-0i-Ote.n 

te.-0 e.na gnande.; 0-0 aluno-O alem de. e.-0tane.m can-Oa 

do-0 do tnabalho vinham pana a e.-Ocola a pê. Tudo 

i-0to contnibuia pana que. não houve.-0-0e. apne.ndiza

do. Naque.la êpoea o último ônibu-0 -Oubia até aqu! 

le. monno ã-0 17h30, pon -0e.n o lugan pe.nigo-00. 

Hoje. ~ ônibu-0 che.gam atê a e.-0cola e.mbona a volta 

oconna -OÓ atê 21h00, pon que.-0tão de. -0egunança;o-0 

ônibu-0 de.-0ce.m 'ne.colhe.' atê a pnaça com a Av. Pe. 

ni Ronche.tti e. pe.gam pa-0-0age.ino-0 a pantin daZ. 

No pe.ncun-00 mai-0 pe.nigo-00 e.le.-0 panam -OÕ pana co 

nhe.cido-0. 

Quanto ao apnove.itame.nto do-0 aluno-O continua ba~ 

xo e. muito gnande. a e.va-0ão; can-0ado-0 do tnabalho, 

a maionia che.ga na -0e.gunda aula, pe.nde. a-0 e.xpl~ 



Qaçõe-0 e não QOn-Oegue mai-0 aQompanhan; além de -Oe 
QOn-Otatan qu.e hoje o Qun-00 notunno rrã.o e-0tâ o & en~ 

Qendo QOi-Oa muito intene-0-0ante pana o aluno em ten 

mo-0 pnâtiQo-O de pnoveito pana a vida. Ele-0 enQon 

tnam um en-0ino de pouQa qualidade, pno6e-0-0one-0 de 

-0e-0timulado-0, pouQo inQentivo pana pno-0-0eguinem; ~ 

Qabam de-0i-0tindo ao QOn-Otatanem o baixo apnoveita

mento obtido quando -0ao divulgado-O 0-0 ne-0ultado-0 

da-0 avaliaçõe-0 a pantin do -0egundo bime-0tne. 

A e-OQola aQaba -Oendo pana muito-O o loQal de nela 

Qionamento -OOQial, nela ele-O enQontnam e-0paço pana 

Qonven-0a-0 -0em penigo de a-0-0alto e agne-0-0õe-0". 
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Em 1987 foi criado o ensino supletivo nesta escola (de 

primeira a quarta series), nos foi relatado que a procura e gra~ 

de embora a evasão e os problemas apresentados por estes alunos 

se assemelham aos do curso regular do lQ grau noturno. 

O aumento populacional continuou ocorrendo naquela a 

rea e nos loteamentos vizinhos, a demanda de ensino se fazia sen 

tir quando foi criada a EEPG Guilherme de Almeida, pelo Decreto 

9 . 6 3 1 , d o d i a 3 1 d e ma r ç o d e 1 9 7 7 , p u b 1 i e a d o no D . O . d e O 1.. 04 . 77 . 

Esta escola se localiza na Vila Amãlia e começou a fun 

cionar no dia 04.06.77 com 11 classes de primeira a quarta se 

ries e um total de 390 alunos. 

No ano d e l 9 7 8 e l a p a s sou a f u n e i o na r de l ~ a 8~ ser i e s 

com alunos remanejados de outras escolas que funcionavam com 

super-lotação; por determinação da Delegacia de Ensino. 

Nesse ano ela estava constituida por 26 classes que 

vieram formadas da EEPSG Prof. Antonio Josê Leite e duas da EEPG 

Profa. Rita Bicudo Pereira e quinze classes foram criadas; o 

que dã para se cone l ui r que grande parte da população estava sem 

escola. 
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Um professor daquela epoca relatou: 

"No inZeio a e6eola não tinha 6eenetania nem 6unei~ 

nânio6, 06 pno6e66one6 é quem 6aziam tudo inelu6i
ve limpeza do pnédio no6 6in6 de 6emana. Quanto ao 

apnoveitamento e6eolan do6 aluno6 da6 quinta6 6e 
nie6 é pê66imo eomo também a eva6ão é gnande; a pa~ 

tin da6 6exta6 6énie6 a melhona é gnadativa e 06 

aluno6 que atingem a 6étima 6ênie na 6ua maionia 

eon6eguem tenminan o eun6o. 

A queda do apnoveitamento é maion entne 06 aluno6 

que tnabalham: genalmente ehegam 6em alimentação ou 

6Ó tomam um lanehe; no 6inal do expediente e6eolan 
ehegam a donmin em aula; ele6 tnabalham pana 6e man 

ten e ajudan a 6amZlia. A eva6ão aeentua-6e ~ntne 

06 aluno6 tnabalhadone6." 

A mesma ocorrência vai ser observada também na Vila 

Bela Vista que estã muito prõxima das ãreas que jã foram anali 

sadas e a necessidade de escola estava evidente quando foi 

criada a EEPG Prof. Alfredo Gomes, pelo Decreto Lei 13.291/79. 

publicado pelo D.O. de 02.03.79. 

Ela foi instalada no dia 12.02.79 com quatro classes 

de alunos que vieram da EEPSG Prof. Antonio José Leite e doze 

classes foram criadas. Funcionaram nesse ano 16 classes de prl 

meira a oitava sêries e foram matriculados 756. 

A clientela que essa escola assiste se caracteriza 

por ser de classe média baixa e a maioria ê oriundo de fami-

lias que habitam a favela do Jardim Peri e a Odassy Mazzalli , 

nome da rua com que eles identificam também a favela. 

Uma professora e funcionãrios da escola falaram sobre 

os a 1 uno s: 



" ele-0 apne-0entam todo tipo de nece-0-0idade; de-0 

de alimentan atê canência a 6etiva; 0-0 adulto-O de 

-0ua-0 6amZlia-0 tnabalham, de-Ode pequeno-O ele-0 a-0-0~ 

mem 0-0 compnomi-0-00-0 domê-0tico-0, 0-0 maione-0 cuidam 

do-0 menone-0. A maionia do-0 aluno-O do notunno tna 

balha, vêm pana e-0cola can-0ado-0 e nem -0empne con 

-0eguem chegan no honânio além de e-0tanem ~em ali 

mentação. O apnoveitamento é pê-0-0imo, ele-0 vêm d~ 
motivado-O e pouco apnoveltam. Há queixa-O do~ pn~ 

6e-0-0one-0 que 0-0 aluno~ não têm matenlal, não e-0tu 

dam e quando -0e 6az uma exigência malon ele-O 6~ 

gem, pulam o muno e vão embona ante-0 do tê~mlno 

da-0 aula-O. Quando e 0eita a di~tnibulção da menen 
da e-Ocolan nota-~e inibição do-0 aluno-O malone~, e 

le-0 pedem pana o~ menone-0 peganem o lanche com 

~al-Oicha ou ~opa, i-0to ponque 0-0 colega-O caçoam e 

dizem que a menenda é 'mata 6ome'. 

Ele-0 -Oe queixam da 0alta de vaniedade da menenda, 

embona a menendeina tente mudan o -0abon colocando 

legume-O e venduna~ na -0opa. 

t impontante coloean que a eva-Oao e~eolan e multo 

gnande no eun-00 notunno". 
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A escrituraria desta escola nos informou que os alu 

nos que a compõem na sua grande maioria são originãrios do Nor 

deste; fato que ela constatou na apresentação de documentos por 

ocasião da matricula. 

Depois de refletirmos sobre os depoimentos da clien

tela das escolas do Jardim Peri e das ãreas vizinhas, gostari~ 

mos de chamar a atenção dos Õrgãos competentes da necessidade 

de se pensar em outra escola para o ensino noturno; e para que 

ela exista com possibilidade de sucesso acreditamos que seja 

preciso planejar o seu funcionamento relacionado com o funcio

namento do processo produtivo; uma vez que o grande empecilho 
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para o sucesso escolar e a longa jornada de trabalho dos jovens. 

O nosso estudo se refere ao primeiro grau porque o Jar 

dim Peri não e assistido por escolas que possuem o segundo grau. 

Com o intuito de mostrar o crescimento da população do 

Jardim Peri e ãreas prõximas fizemos uma relação de cada uma das 

escolas que fazem parte deste estudo com o numero de matriculas 

e classes em março de 1988. (vide Fig.08 e Fotos de 03 a 10). 

EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira 

Março de 1988 

Numero de classes: 49 

Total de alunos: 1.712 

Pré-escola 2 

Ciclo bãsico - 22 

3~ series 6 

4~ series 4 

5~ series 6 

6~ series 4 

7~ series 3 

8~ series 2 

49 

. EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro 

Março de 1988 

Numero de classes: 51 

Numero de alunos: 1.748 



Ciclo basico 1 8 

3~ e 4~ series - 1 1 

5~ a 8~ series - 1 6 

Supletivo 4 

Deficientes 2 

51 

EEPG Prof. Alfredo Gomes 

Março de 1 988 

Numero de classes: 44 

Total de alunos: 1.141 

Pre-escola 1 2 

Ciclo basico 11 

3~ e 4~ series - 6 

5~ a 8~ series - 1 2 

Supletivo 3 

44 

EEPG Guilherme de Almeida 

Março de 1 988 

Numero de classes: 60 

Total de alunos: 2.050 

Ciclo basico 20 

3~ e 4~ series - 1 2 

5~ series 1 o 

6~ series 7 

7~ series 7 

8~ series 4 

60 
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F o n te : D o c u me n ta ç ão das e s c o 1 a s 
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Contribuiram para o levantamento histõrico das Escolas: 

Diva Therezinha Rosa 

Dayse Bertoli 

Ruth Trinca 

Luiza Mantellassi 

. José Ademir Nardo 

Etelvina Rissuthi Fernandes 

. Guiomar Cruz Antonio 

. Nilza Aparecida Braga 

. Maria Verõnica da Silva 

Josê Alberto Gonçalves 
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"Co n.6,{,de.Jta-.6 e., pe.la le.g,{,.6laç.ã.o bJta.6 ,{,le.,{,Jta, e.o mo m~ 

noJt le.galme.nte. ,{,nte.gJtado no me.Jtc.ado de. tJtabalhot~ 

da.6 a.6 pe..6.6oa.6 ma,{,oJte..6 de. 14 ano.6 e. me.noJte..6 de. 18 

ano.6 que. e.xe.c.utam tJtabalho Jte.mune.Jtado e.m e.mpJte.go.6 

Jte.g,{,.6 tJtado.6 e.m c.aJtte.,{,Jta.6 de. tJtabalho". 
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Menor corresponde ao termo legal que define toda a p~ 

pulação abaixo de 18 anos de idade; periodo da vida do homem re 

servado para sua formação e socialização; que deverã ocorrer de 

maneira informal no grupo familiar e formal na escola. Partindo 

-se do pressuposto que os encargos para o progresso da socieda

de e incumbência do jovem de hoje no dia de amanhã; cabe a esta 

sociedade a responsabilidade de formã-lo, instrui-lo a fim de 

que ele tenha plena condição de assumir na idade adulta os en 

cargos para com a sua familia como tambem contribua no avanço 

da coletividade. 

A ideologia apontada nao e o que vem ocorrendo nas Ül 

timas decadas na sociedade brasileira. 

O desenvolvimento capitalista em nosso pais constitui 

o elemento capaz de provocar profundas transformações em todaso 

ciedade nos dias atuais. 

A familia tem sofrido diretamente o impacto das tran~ 

formações, principalmente no que diz respeito a remuneraçao da 

força de trabalho. 

O custo de vida se torna cada dia mais elevado e a re 

muneraçao recebida pelo chefe da familia não tem sido suficien-

te para cobrir os gastos; isto tem ocasionado o ingresso na for 
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ça de trabalho de todos os elementos da casa desde a mais ten 

ra idade. 

Vemos apontadas as precãrias cond~ções de vida como 

fator determinante da entrada do menor no mercado de trabalho, 

acarretando para ele serias conseq~ências na sua vida atual e 

futura. 

Desde cedo o jovem se depara com o trabalho e o com 

promisso escolar, nem sempre as duas atividades se conciliam a 

carretando sempre prejuizo de uma; a atividade profissional e 

xercida de dia obriga o aluno a estudar ã noite, o desgaste o 

casionado pelo trabalho juntamente com as dificuldades de con 

dução alem da alimentar culminam geralmente com a diminuiçãodo 

aproveitamento, desestimulo e, na maioria das vezes, com a de 

sistência da escola. 

Constata-se que os excluidos da escola fazem 

da população de mais baixos rendimentos. 

parte 

Como observaram Fukui, Sampaio e Brioschi (1980:1,2), 

no trabalho que elaboraram 11 A Questão do Trabalho Infantil na 

Grande Imprensa Paulista na Decada de 70 11 são vãrios os motivos 

da desistência escolar: 

" ... pelo 6ato da e-0cola exigi~ da clientela um ln 

ve-0tlmento con-Olde~á.vel em mate~lal e unl6o~me, ve 
~l6lcando--0e a1 um do-0 6ato~e-0 da -0eletlvidade que 
ca~acte~lza a o~ganlzação e-Ocola~. No entanto, a 

valo~lzação exp~e-0-0a do ap~ende~ a le~, e-Oc~eve~ 

e conta~, a-0-0oclada à.6p~ecá.~la-0 condlçõe~ de vida 

6az com que, em p~lmei~o luga~ multa-O c~iança-0 te~ 

tem a-0-0ocia~ algum tipo de atividade ~emune~ada à 

6~eq Uência ã e-0cola. E-0-0a conjugação tem--Oe mo-0-



tnado inviável de. -0e.n mantida pon tempo pnolongado 

OQa-Oionando o pnoQe.-0-00 de. e.xQlu-0ã o no-0 pnime.ino-0 a 

no-O de. e.-0 Qolanidade.". 
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Esta realidade tenho observado no Jardim Peri, onde 

leciono. Nossa escola no inicio do ano estã com as classes lo 

tadas. Quando são efetuadas as primeiras avaliações e constat~ 

dos os resultados, a freq~ência começa a diminuir. Este proce~ 

so vai se acentuando gradativamente, ao atingir novembro essa 

redução chega atingir cifras de 60 a 70 %; embora esta ocor-

rência seja mais acentuada no periodo noturno. Esses alunos têm 

necessidade de conciliar o trabalho com a escola, cansados no 

fim do dia ainda enfrentam transporte, muitos vêm direto para 

a escola por qUestão de tempo e na maioria das vezes sem ali 

mentação. Ao constatarem o baixo rendimento se desestimulam e 

abandonam a escola. 

Segundo Paulo Freire (1987:12,13) o trabalho a ser 

feito junto ao menor trabalhador ê de cunho politico, ideolõgi 

co e pedagÕgico. Ele coloca que: 

li 0-0 me.nino-O, no 6undo ho me.n-0 ante. Qipa do-0 pe.la ... 
dune.za da luta, pne.Qi-Oam Qhe.gan a e.nte.nde.n, e.m 

te.nmo-0 Qnl.tiQo-O, a nazao de. -O e.n de. -0 ua luta; pn! 
Qi-Oam e.nte.nde.n o -0e.u tnabalho, pne.Qi-Oam e.nte.nde.n 

Isto porque: 

11 
••• Não há e.-0pe.nanç.a da ju-Otiç.a -OoQial. Pon i-0-00: 

-06 na luta -0e. e.-0pe.na QOm e.-0pe.nanç.a 11
• 
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2.5. Ca.Jta.c.:te.JI.iza.ç.à. o da. 6a.m.Zlia. 

O Jardim Peri e constituído na sua maioria por fami 

lias de classe media baixa e baixa. Antes de 1962 a população 

se caracterizava por serem paulistanos e paulistas e sua maio 

ria era de operãrios. 

Depoimento de moradores antigos do lugar me revelaram 

que a expansão da ãrea ocorreu a partir da década de 1960 com 

a chegada de inúmeras familias mineiras e nordestinas muito p~ 

bres; foi a partir dai que começaram a surgir naquele loteamen 

to as primeiras favelas. 

O meu interesse em estudar os alunos me levou a um a 

profundamente maior atingindo os familiares com o intuito de 

tentar encontrar explicações para certas atitudes de comporta

mento dos meus alunos. Através dos questionãrios aplicados ob 

tive um universo de informações sobre l .793 pessoas incluindo 

os familiares dos entrevistados. As questões feitas t~m por ob 

jetivo investigar a origem dos alunos atravês de perguntas so 

bre o local de nascimento das pessoas, o nível de escolaridade 

delas, tipo de trabalho desempenhado, salãrio, de onde elas vie 

ram para São Paulo e o tempo de moradia que elas possuem no Jar 

dim Peri. Das 1793 pessoas que chegaram em São Paulo 846 sendo 

a maioria mineiros 21,04 % seguidos de 18,67% baianos, 18,20 % p~ 

ranaenses, 15,24 % paulistas, diminuindo a proporção de pessoas 

que vieram dos outros estados do Nordeste, seguidos por um nu 

mero ainda menor de brasileiros dos outros estados que tiveram 

interesse em migrar para São Paulo. A vinda dos estrangeiros 

nessa época e pouco significativa, prevalecendo maior interes-
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s e d o s p o r tu g u e s e s q u e v i e r a m 1 , 4 1 % s e g u i d o s d e O , 8 4 % d e i ta 1 i ~ 

nos, 0,48 % de bolivianos, 0,24 % espanhõis e 1 alemão correspo~ 

d e n d o a O , 1 2 % d o to ta 1 d e m i g r a n te s e s t r a n g e i r o s . (vi de Fig . O 9) . 

Z.6. Mig~ação e t~abalho 

Os dados levantados na pesquisa vao confirmar a his 

tõria da migração brasileira quando revelam que a mobilidade i~ 

ter-regional foi mais intensa com a população mineira e nordes 

tina para as grandes cidades do sudeste. 

A mobilidade entre os Estados brasileiros se tornou 

mais intensa no Governo Kubitschek com a realização do Progra-

ma de Metas, que visava transformar a estrutura econômica do 

Pais, pela criação da industria de base e a reformulação das 

condições reais de interdependência com o capitalismo mundial 

(1979:150). 

Era objetivo desse programa abolir os pontos de es 

trangulamento da economia e expandir a industria de base. 

O governo tinha por finalidade criar condições econ~ 

micas, financeiras, sociais e politicas para o florescimentoda 

livre iniciativa, cujo interesse era atrair empresãrios estran 

geiros com tecnologia e capital. 

Fêz parte desse plano a construção e reaparelhamento 

de ferrovias, a construção e pavimentação de rodovias entre e 

las Belem-Brasilia, tornando os Estados brasileiros mais prôxl 

mos através da comunicação. Tais fatos contribuiram para que 

populações oriundas de ãreas rurais e urbanas de vãrios Estados 
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DE ONDE VIERAM PARA SJl:O PAULO FAMILIARES E ALUNOS ENTREVISTADOS 
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brasileiros se dirigissem para o Sudeste principalmente para 

São Paulo, onde foi instalado o maior parque industrial do Bra 

sil. As populações se sentiam atraidas pelas vantagens reais 

ou supostas que a Metrõpole Paulista podia lhes oferecer. 

Esta manifestação dinâmica e espontânea vai contri 

buir para a organização do espaço da nova região e ele so vai 

ser entendido como resultado de uma relação social ou seja o 

espaço produzido socialmente. 

O Jardim Peri mostra essa realidade e o crescimento 

dele a partir da decada de 60 em função da expansão industrial 

da cidade constata a chegada de inúmeras familias no local in 

teressadas em emprego oferecido na cidade. 

O fato exposto nos mostra que houve em São Paulo um 

aumento muito grande de serviços no setor terciãrio, que pro

duz a concentração humana; vemos que a atividade comercial alêm 

de ter ampliado se especializou, o mesmo aconteceu com a ativi 

dade financeira, a rede de ensino se estendeu bastante, apar! 

cendo ao seu lado uma variedade de cursos profissionalizantes; 

os serviços pessoais tambem se ampliaram como os hotéis, salões 

de beleza, alem do amplo leque de empregos originados pela in 

dustria automobilistica e os serviços semi domésticos em pr! 

dios. 

Buscando as origens da clientela estudantil procurei 

indagar sobre o lugar de nascimento dos pais e avõs inclusive 

daqueles que nunca vieram para São Paulo ou mesmo daqueles que 

jã estiveram aqui e retornaram ao lugar de nascimento. 

Neste universo obtive informações de 1 .793 pessoas 
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incluindo os familiares dos entrevistados. As questões feitas 

alem de investigar o local de origem das pessoas questionou tam 

bem o nivel de escolaridade, tipo de trabalho desempenhado, sa 

lârio, de onde vieram para São Paulo e o tempo de moradia no 

Jardim Peri. 

O numero de pais e avos dos entrevistados com que o~ 

tivemos informações somam 1.052 pessoas; constatamos que a gra.!!_ 

de maioria nasceu em Minas Gerais e constitui 22,44 % convem es 

clarecer que de 11 ,21 % desses individuas não foi informado lo 

cal de nascimento porque os alunos desconheciam. Vamos encon

trar em seguida a Bahia tendo uma porcentagem de 17,50% so a 

partir dai aparece São Paulo, capital com 11,40% de representa_!! 

tes que habitam hoje aquele loteamento, em seguida surge São 

Paulo interior com 10,74 %; dos outros Estados do Brasil a Pº! 

centagem ê pequena. (vide Figura 10). 

r importante mencionar que existem avos e pais com o 

rigem em paises da Europa como: Portugal, Itâlia, Espanha, Hu.!!_ 

gria e Alemanha; existe tambem representantes do Japão e da Bo 

1 ivia embora de todos eles a porcentagem de representantes e p~ 

quena. 

Se tentarmos agrupar os migrantes dos vãrios Estados 

do Nordeste que se fixaram no Jardim Peri constatamos que eles 

correspondem a 34,41 % superando a porcentagem de mineiros que 

tambem para lâ se dirigiram. 

Esse movimento de migração interna define um proces

so social resultante de mudanças de um determinado lugar que 

provocam o deslocamento horizontal de pessoas de todas as elas 

ses soei ais, que, por razões diversas saem do lugar de origem para outro. 
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Esse fenômeno nasce e se desenvolve num contexto so 

cial historicamente determinado. 

,, 
Segundo nos mostra Paul Singer (1980:129): 

o.6 vcwt0.6 6lux0.6 migJta:tôJÚ0.6 que. c.Jtuzam o te.Jt!ÚtÓJÚo bJtCWilú

Jto, que., de. acoJtdo com o ce.n.60 de. 1970, e.nglobavam mai-6 de. 30 mi

lhÕe.-6 de. pe..6.6oM numa populaç.ã.o de. pouco mai-6 de. 93 milhÕe.-6, é. 6â.c{,l 

ve.Jt que. o e.xé.Jtwo indll.6rual de. Jte..6e.Jtva atinge. dúne.n.6Õe..6 6oJtmid.â.

vw no 13Jtcwil, já. ,que. a gJtande. maio!Úa do.6 migJtante.-6 1.>e. de..6 l oca 

à p!tOCLLl!.a de. tf!.abalho". 

Na figura que envolve todos os familiares incluindo os irmãos, 

pode-se constatar maior numero de nascimentos na capital de São Paulo, corre~ 

pondendo a 30,46% o que revela o nascimento de vãrios filhos apõs a fixação 

da familia na cidade de São Paulo. Minas Gerais continua aparecendo com apre

ciãvel numero de nascimentos e correspondem a 17,17% em seguida aparece a 

Bahia com 13,77%, São Paulo - interior com 7,80%, Pernambuco com 5,57%, Para 

na com 5,29%. Temos familiares dos entrevistados que nasceram em outros esta 

dos da federação em pequena porcentagem. t minima a representação de outros 

paises e corresponde aos jã mencionados. 

As infonnações que relatam e. local de nascimento dos alunos mos

tra que 54,86% deles são de São Paulo - capital, vieram do interior de São Pau 

lo 10,77%; constata-se que a Bahia e o Estado que segue com 9,29%, Minas Ge

rais com 7,52%, Paranã com 5,3% dos outros estados da federação o numero de 

nascimento e pequeno. (ver Tabela 01). 

Somando-se os alunos nordestinos eles correspondem a 18,14%, para 

esta forma de avaliação eles ocupam o segundo lugar de procedência. 

A comparação objetiva verificar ate que ponto o numero de pessoas 

que constituem os moradores do Jardim Peri são procedentes de outros 

pios, como também o periodo em que eles se fixaram no bairro. 

..... muni c1 

Os familiares dos alunos do Jardim Peri começaram a 

se estabelecer naquele local hã quase trinta anos, isto o cor-

reu de forma gradativa e hoje aquele loteamento encontra-se p~ 
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TABELA 01 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS ALUNOS 

-~ 

RITA ELZA GUILHERME ALFREDO TOTAL 
ESTADO BICUDO SARAIVA DE ALMEIDA GOMES GERAL % 

São Paul o-capita 1 29 30 34 31 124 54,86 

São Paulo-interior 04 09 05 05 23 1o'17 

Bahia 07 08 05 01 21 9,29 

Mi nas Gerais 08 04 03 02 17 7,52 

Paranã 03 07 01 01 12 5,30 

Pernambuco 02 02 02 02 08 3,53 

Cearã 04 01 - - 05 2,21 

Parã - 03 - - 03 1,32 

T. Acre - 02 - - 02 0,89 

Distrito Federal - 1 02 - - 02 0,89 

Rio Grande do Norte - - 02 - 02 0,89 

Maranhão 01 01 - - 02 0,89 

Para iba 01 - - 01 02 0,89 

Sergipe - 01 - - 01 0,45 

Rio de Janeiro - 01 - - 01 0,45 

Espi ri to Santo - - 01 - 01 0,45 

TOTAL 59 71 53 43 226 100 

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/1985 
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voado; 31,19% informaram que estão no Jardim Peri hã mais de de 

zesseis anos, 15,59 % moram lã entre oito e dez anos. Existe um 

equilibrio entre os que se estabeleceram na ãrea no periodo de: 

8 a 1 3 a nos 13,53 % 

14 a 16 anos 13,36% 

5 a 7 anos 13,35 % 

t pequena a porcentagem dos individuos que chegaramr~ 

centemente. 

Comprovando este fenômeno Paul Israel Singer nos mos 

tra em seu estudo (1975:13), que: 

"O p!tole..ta.Jt,{,a.do ,{,n.du..ti.tJt,{,a.l, e.o n..6 .t,{,.tu.Zdo pe.lo.6 a..6.6 a.l~ 

Jt,{,a.do.6 do .tie..toJt c.a.p,{,.ta.l,{,.ti.ta. da. e.c.on.om,ta., .te.m c.Jte..tic.~ 

do 601t.te.me.n..te., e.amo Jte..tiu.l.ta.do da. a.c.e.le.Jta.ção do Jt,{,.t 

mo de. a.c.u.mu.la.ção do c.a.p,{,.ta.l e. da. e.xpa.n..tião da. 601tça. 

de. .t1ta.ba.lho u.Jtba.n.a., qu.e. Jte..tiu.l.ta. .ta.n..to da..6 m,{,g1ta.çõe..ti 

,{,n..te.Jtn.a..6 e.amo do c.Jte.J.ic.,{,me.n..to ve.ge..ta..t,{,vo da. popu.la.ção 

da..6 e.,{, da. d e..6 • 

En..tJte. 7950 e. 7970, a. 601tça. de. .t1ta.ba.lho e.n.ga.ja.da. e.m 

a..t,{,v,{,da.de..ti n.ão a.g1tZc.ola..6 a.u.me.n..tou. de. 117%, pa..ti.tia.n.do 

de. 7,2 pa.Jta. 16,5 m,tlhÕe..6 de. pe..6.tioa..ti, ma..6 o n.u.me.Jto 

de. a..ti.tia.la.Jt,{,a.do.6 n.e..ti.ta. a..t,{,v ,tda.de. c.Jte..tic.e.u. - 172% n.e..6 

.te. pe.1tZodo, pa..ti.tia.n.do de. 4,8 pa.Jta. 72,9 m,tlhõe..ti". 

Considerando-se que a grande maioria dos migrantes 

vieram do local de nascimento direto para a cida~e de São Pau 

lo, convêm mencionar que outros fatores levaram uma minoria que 

corresponde a 4,51 % daqueles que aqui estão, tentar se estabe

lecer em outro lugar anterior ao atual, 1,78 % deles sairam de 

Minas Gerais, foram para o Paranã e posteriormente se dirigiram 

para a cidade de São Paulo. Em alguns casos resultou no estabe 
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cimento de migrantes no interior de São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais, Espirita Santo, Bahia: A procedência dessas 

pessoas ocorreu de vãrios pontos do pais para os locais indica 

dos e posteriormente eles se fixaram na cidade de São Paulo . 

O estudo efetuado sobre as condições sõcio-econômicas 

das familias envolvidas neste trabalho oferece elementos que 

esclarecem os motivos que ocasionam a entrada do menor no mer 

cado de trabalho como forma de sobrevivência da familia. 

Atravês de levantamento feito ficou constatado que a 

formação cultural das familias do aluno do Jardim Peri se ca 

racteriza por terem escolarização inferior. Os dados gerais de 

instrução vem confirmar o quanto essas familias possuem padrões 

· modestos na sociedade, via de regra os mais cultos sao os que 

vão conseguir melhores condições no grupo. A renda familiar au 

ferida por elas ê pequena para um numero relativamente grande 

de pessoas que a compoem; este quadro define a necessidade de 

trabalho dos filhos para complementar os gastos. 

Informações fornecidas por eles mostram que 21,57% são 

analfabetos, 14,82 % chegaram a 2~ sêrie, 29,39 % corresponde aos 

que conseguiram atingir a 4~ serie, 10,41 % concluiram a 8~ se 

rie. SÕ 6,77% chegaram ao 29 grau e para o nivel superior ê in 

significante os representantes - 0,30 %. Para esse resultado fo 

ram utilizados 1.565 informações, ê importante esclarecer que 

o nivel maior de instrução pertence as pessoas do sexo masculi 

no, o preconceito ao pouco valor da necessidade de instrução 

para as mulheres fica claro neste levantamento. (Tabelas 02 a 06). 

Esta realidade vai se refletir nas funções de traba 

lho desempenhada por eles, predominando os empregados em servi 
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TABELA 02 

TOTAL GERAL POR StRIE - ESCOLARIDADE DA FAMILIA 

5ª - . - serie 6ª - . - serie 1ª serie 8ª - . - se ri e TOTAL TOTAL GERAL 

ESCOLARIDADE M F M F M F M F M F ab % 

Analfabeto 37 47 4C 45 35 33 44 56 156 181 337 21 ,57 

l~ a 2~ serie 15 19 30 18 27 46 32 45 104 128 232 14,82 

3~ a 4~ serie 50 49 34 44 75 77 82 49 241 219 460 29,39 

5~ a 6~ sêrie 48 34 32 23 34 26 42 23 156 106 262 16' 74 

7~ a 8ª sêrie 11 12 19 22 28 20 25 26 83 80 163 lo ,41 

29 grau 04 08 06 10 19 18 20 21 49 57 106 6, 77 

Superior - - - 01 - - 02 02 02 03 05 0,30 

Total 165 169 161 163 218 220 247 222 791 774 1565 l 00 

-

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/85 



. 80. 

TABELA 03 

EEPG PROFa.RITA BICUDO PEREIRA - ESCOLARIDADE DA FAMILIA 

5ª - . - serie 6ª - . - serie 7ª - . - serie 8ª - . 
TOTAL 

- serie M F 
ESCOLARIDADE M F M F M F M F ab % ab % 

1 

Analfabeto 08 115 12 14 09 10 18 20 47 23,74 59 26,97 

lª a -- a 2 serie 02 10 07 03 03 14 06 19 18 9,09 46 21 ,00 

3ª 4ª - . - e - serie 10 11 07 07 21 1 19 30 17 68 34,34 54 24,66 

5ª a - 1 

- e 6- serie 09 05 01 07 08 09 15 06 33 16,67 27 12,33 

7ª a -- e 8- serie - 02 06 02 06 07 09 12 21 1o'61 23 110,50 

2Q grau - - 03 - 06 04 02 06 11 5,55 10 4,57 

Superior - - - - - - - - - - - -

Total 29 43 36 33 53 63 80 80 198 100 219 100 

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/85 
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TABELA 04 

EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEIRO-ESCOLARIDADE DA FAMILIA 

-
TOTAL 

5ª - . - serie 6ª - . - serie 7ª - . - serie 8ª - . - serie M F 
ESCOLARIDADE M F M F M F M F ab % ab % 

- · 

Analfabeto 12 15 20 19 18 14 23 29 73 26,94 77 33,33 

lª a 2ª sêrie 05 02 10 04 18 21 
1 

17 11 50 18,45 38 16,45 

2ª 4ª - . - a - serie 09 06 09 11 24 26 21 16 63 23,24 59 25,54 

5~ a 6ª serie 06 05 10 06 17 05 12 07 45 6,60 23 9,96 

7ª 8ª - · - a - serie 01 03 05 02 11 08 06 09 23 8,49 22 9,52 . 

29 grau - - 01 01 08 03 06 08 15 5,54 12 5,20 

Superior - - - - - - 02 - 02 0,74 - -

Total 33 31 55 43 
1 

96 77 
87 Iªº 271 1 100 231 l 00 

1 

Fonte: Questionirios aplicados - Outubro/85 
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TABELA 05 

EEPG GUILHERME DE ALMEIDA - ESCOLARIDADE DA FAMILIA 

-

8ª - . 1 5ª - . 6ª - . 7ª - . 
TOT.l\L 

- serie - serie - se ri e - se ri e M F 
ESCOLARIDADE M F M F M F M F ab 1 % ab % 

1 

Analfabeto 06 09 06 1 04 07 08 - 01 19 lo, 38 22 12,57 

l~ a 2~ serie 02 03 08 04 04 05 07 12 21 11 ,48 24 13' 72 

3ª 4ª - . - a - serie 23 17 08 10 20 23 15 07 1 66 36,07 57 32,57 

5ª 6ª - · - a - serie 12 17 14 03 07 10 06 05 39 21 '31 35 20,00 

72 a 82 - . 08 05 06 06 06 03 04 02 24 13 '11 16 9, 14 serie 

29 grau - 01 01 05 03 08 09 05 13 7' lo 19 10,86 

Superior - - - - - - 01 02 01 0,55j 02 l '14 
- - -

Total 51 52 43 32 47 57 42 34 183 l 00 175 100 

--

Fonte: Questionãrios aplicados - outubro/85 
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TABELA 06 

EEPG PROF. ALFREDO GOMES - ESCOLARIDADE DA FAMILIA 

TOTAL 

~- 6ª - . 7ª - . 8ª - . M F erie - serie - serie - serie 
ESCOLARIDADE F M F M F M F ab % ab % 

---
1 

14 ,44 1 18 Analfabeto 11 08 02 03 01 01 03 06 17 12 ,50 

l~ a 2~ serie 06 04 05 07 02 06 02 03 15 12' 71 20 13,89 

3ª 4ª - . 08115 10 16 10 09 08 09 36 30, 51 49 34,03 - a - serie 

1 
5ª 6ª - · 

1 
119,49 - a - serie 09 07 07 07 02 02 05 

1º5 
23 21 14,58 

7ª 8ª - · 02 02 02 12 1 05 02 07 16 13,56 19 13, 19 - a - serie 103 
29 grau 04 07 01 04 02 03 04 02 11 9,32 16 11, 12 

Superior - - - 01 - - - - - - 01 0,69 

' 

Total 40 43 27 50 22 23 29 28 118 100 144 100 

Fonte: Questionãrios aplicados - outubro/85 
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ços domêsticos, pedreiros, auxiliares de costura, agricultura, 

marcineiros, motoristas, guarda-noturnos, ajudantes-geral e ou 

tras funções que aparecem em menor proporção. 

A o r d em d e t r a b a 1 h o d e sem pen h a d o p e 1 os f a mi 1 i a r e s dos 

alunos foi descrita em forma decrescente do numero de pessoas 

que as desempenham. 

Considerando-se que o grau de instrução S€ja impO_!: 

tante para a reprodução da classe e que o nivel de esclarecimen 

to da clientela contribui para obtenção dos melhores trabalhos, 

o grau de conhecimento dos familiares desses alunos mostra o 

baixo valor do seu trabalho na sociedade. 

Comprovando esta realidade nos mostra Cortês em seu 

trabalho (1986:181): 

" 
ç.a.' 

a. ba.ixa. e-0cola.nida.de do gnupo conconne e ne6o~ 

dentno de cento-O limite-0, a. de-0va.loniza.ç.ão de 
-Oua. 6onç.a.-de-tna.ba.lho no meneado e, de-0ta. 6onma.,i~ 

plica. na. ma.nutenç.ão da. pnoduç.ão e nepnoduç.ão da.-0 

condiç.õe-0 de vida. em -0itua.ç.ão de ca.nência. que, pon 

-Oua. vez, impõem, a. nece-0-0ida.de de tna.ba.lho -0upleme~ 

ta.n, o do menon inclu-0ive". 

A partir de observação efetuada em dados fornecidos 

por eles sobre a renda mensal da familia, e possivel perceber 

que no conjunto das familias consideradas o montante percebido 

por elas i insuficiente para manutenção de todos os membros da 

casa, mesmo em suas necessidades bãsicas. 

Motivo pelo qual eles se vêm obrigados a lançar no 

me r c a d o d e t r a b a 1 h o to d o s o s e 1 em e n to s d a c a s a q u e a p r e s e n tam o 

minimo de condição de fazê-lo. 
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A tabela demonstrativa de renda familiar deixa claro 

que 14,68% delas sobrevivem com renda entre três e quatro sal~ 

rios minimos, 14,18% recebem de seis a sete salãrios e 12,42% 

estão na faixa de quatro a cinco salãrios minimos. (Tab. 07). 

Encontramos algumas familias sobrevivendo com salã 

rio inferior ao minimo; do que pude constatar elas eram manti 

das pelas mães, com ordenado que recebiam pelo serviço de do 

mêstica, em um outro caso o sustento da familia estava sendo 

feito pelo aluno e seu sobrinho; isto porque os elementos adul 

tos da casa estavam desempregados. 

Também aparece o inverso, encontramos alguns casos 

cuja renda da familia ê superior a 15 salãrios chegando mesmo 

duas delas a ultrapassar os 22, apesar de que tal soma inclui 

salãrios de vãrios elementos da casa chegando atingir seis de 

1 e s. 

A situação configurada através das informações nos 

mostra que 21,47% dessas familias são constituidas por seis pe~ 

soas, 15,82% por sete e 14,68% por cinco; os dados apresentados 

correspondem ã mêdia das familias em anãlise; apesar de que e 

xiste entre eles familias mais numerosas chegando a ter mais 

de 10 pessoas, embora apareçam em porcentagens pequenas; o mes 

mo ocorre com as que possuem poucos elementos na casa. 

A investigação que relaciona o numero de pessoas da 

familia com a quantidade delas que trabalha deixou claro que a 

m ê d i a d e s s a s f a mi l i a s ê c o n s t i tu i d a p o r s e i s e s e te e 1 em e n tos e 

a quantidade dos que participam do mercado de trabalho variou 

da seguinte forma (Tabela 08): 



. 86. 

TABELA 07 

RENDA MENSA~ DA FAMILIA DOS ENTREVISTADOS QUE INFORMARAM 

-
RITA ELZA GUILHERME ALFREDO TOTAL 

SALÃRIO BICUDO SARAIVA DE ALMEIDA GOMES GERAL -% 

1/2 a 1 01 - 02 01 04 2,26 
1 a 2 02 03 01 03 09 5' 11 
2 a 3 02 03 02 04 11 6,27 
3 a 4 10 09 1 04 03 26 14,68 
4 a 5 

1 08 07 03 04 22 12,42 
5 a 6 06 03 04 03 16 9,03 
6 a 7 10 11 02 02 25 ·14 '18 
7 a 8 04 07 03 01 15 8,47 
8 a 9 01 05 02 01 09 5,08 
9 a 10 04 01 03 1 01 09 5,08 

10 a 11 - 1 03 01 - 04 2,25 
11 a 12 - 05 01 01 07 3,95 
12 a 13 01 - - 1 01 1 02 1 '12 
13 a 14 01 01 - - 02 l '12 
14 a 15 01 - 01 - 02 l '12 
15 a 16 - - - 03 03 l ,69 
16 a 17 - 01 - - 01 0,56 
17 a 18 - 02 - - 02 l '12 
18 a 19 01 01 02 - 04 2,25 
19 a 20 - - 1 - - - -
20 a 21 - - 1 01 - 01 0,56 
21 a 22 - - l -

1 
01 01 0,56 

22 acima - 01 - 01 02 1 '12 

TOTAL 52 63 32 30 177 100 

Salãrio minino na época: Cr$ 333.000,00 

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/1985 
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TABELA 08 

RELAÇAO ENTRE O NQ DE PESSOAS QUE TRABALHAM, NQ DE PESSOAS DA FAMILIA E TOTAL 
DE FAMTLIAS 

NQ DE PESSOAS 

DA 

FAMILIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lo 
11 

l 2 

l 3 

14 

TOTAL 

NOMERO DE PESSOAS QUE TRABALHAM 1 

DAS FAMILIAS DOS ENTREVISTADOS 

l 

l 

l 

4 

l 

4 

o 

l 

o 

E NOMERO DE FAMILIAS 

2 3 4 5 

5 5 

6 7 2 

7 13 9 

6 19 13 6 1 

7 11 11 4 

2 

l 

1 2 

7 13 3 

6 

3 

9 

5 

lo 
o 

l o 
1 

~ 1 ~ 
l l 

o o 

6 

l 

o 
2 

4 

l 

2 

7 8 

3 

2 

o 
2 

l 

o 
o o 
o o 

Fonte: Questionãrios aplicados 

TOTAL 

DE 

FAMILIAS 

01 

l l 

l 9 

30 

48 

37 

27 

29 

l 6 

05 

02 

01 

226 
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As familias mais numerosas variaram de 8 a 14 elemen 

tos na casa e as pessoas que trabalham oscilou de l atê 8;qua~ 

to aos que participam da força de trabalho corresponde aos pais 

inicialmente, os filhos vão fazendo parte dela ã medida que a 

presentam o minimo de condições para fazê-lo; com as familias 

menores o fenômeno e o mesmo. 

Ficou constatado que a renda per capita naquele gr~ 

po social o maior numero deles vive com menos de um salãrio mi 

nimo e corresponde a 24,86 %, encontramos 7,35 % vivendo com me 

nos de meio salãrio; a situação inversa que apareceu atingiu 

três salãrios e meio correspondendo a 2,84 % dessa população 

com renda per capita inferior a quatro salãrios naquele grupo 

existem sõ dois elementos. 

O grupo social que habita o Jardim Peri hoje ê bem 

grande, originou-se de inúmeras cidades brasileiras e ê fruto 

da migração interna que se intensificou a partir dos anos ses

senta agora ampliada com os elementos que nasceram na cidade de 

São Paulo e que muito tem contribuido para o seu crescimento e 

conômico, aumentando o numero de elementos que aqui vendem sua 

força de trabalho na industria, no comércio e mesmo em ativida 

des domésticas; embora a custas de muito sacrificio e explora

çao porque eles constituem um dos inúmeros loteamentos da perl 

feria da cidade unica opção de moradia para classe de baixa 

renda face ã segregação sõcio-espacial. 



FOTO 01 - EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira 

FOTO 02 - EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira 

Alunos do curso noturno 
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FOTO 03 - EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro 

FOTO 04 - EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro 

Alunos do curso noturno 



FOTO 05 - EEPG Guilherme de Almeida 

FOTO 06 - EEPG Guilherme de Almeida 

Alunos do curso noturno 
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FOTO 07 - EEPG Prof. Alfredo Gomes 

FOTO 08 - EEPG Prof. Alfredo Gomes 

Alunos do curso noturno 



CAPTTULO III 

O TRABALHO E A ESCOLA 
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3. O TRABALHO E A ESCOLA 

3. 1. O tnabalha e a ~~i6laçãa 

Quando pretendemos analisar um fato temos algumas n~ 

çoes sobre a realidade, objeto de nosso estudo, que interpret~ 

mos com base em certos conceitos que nos levam a conhecê-la me 

lhor. 

Uma das nossas propostas e analisar o trabalho do me 

nor e o seu aproveitamento escolar; para que consigamos atingir 

o fim proposto ê importante deixar claro o que ê trabalho e as 

suas implicações junto ao rendimento do aluno. 

No campo da Filosofia: 

"0 tnabalho e, em genal, de6inida eamo uma atividade 

e6peeI6lea da e6pêele humana, de ande advêm a noção 
de 6eu eanãten humanlzadon na nelação que 6e e6tabe 

leee entne o homem e a natuneza. Pante-6e da pne66~ 

po6to de que, no lnteneamblo homem-natuneza, eita 

6e dl6tlngue da animal ao pnoduzln 6eu6 mela6 de e 
xl6tê.nela". ( 1 J 

Do ponto de vista histõrico-social encontramos em 

Marx uma definição bastante precisa; ele: 

" ... 6ltua a nelaçãa hamem-natuneza na lntenlon de 
um detenmlnada moda de pnoduçãa, e6tabeleeendo en 

tne a tnabalho e e6te uma e6tneita dependê.nela. Ve 

um lado, a tnabalha ean6titul e mantêm a moda de 
pnaduçãa; pon autna lado, a moda de pnaduçãa deten-

(1) Mora, J.F. Dicionario de Filosofia. B. Aires, Editorial 
Sudameri ca, 1971. 
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mina a-0 6o~ma-O válida-O de t~a b alho . E-0 -0a 6o~mulação 

po-0-0ibilita pen-Oa~ a p~odução e.orno um p~oc.e-0-00 hi-0 

tô~ic.o, c.on-0eqUente ã atividade de t~a balho e.orno u 

ma c.atego~ia hi-0tô~ic.a". (1 966:1 44) 

Em uma sociedade capitalista o homem que nao possui 

os meios de produção tem necessidade de vender sua força de 

trabalho, transformando a materia-prima fornecida pela nature-

za em mercadoria que serã comercializada no mercado em troca 

de dinheiro que vai garantir ao trabalhador poder adquirir ou 

tras mercadorias necessãrias para sua sobrevivência. O trabalho 

possui duplo carãter, isto e, produtor de valor de uso e de va 

lor de troca. 

O trabalho infantil sempre existiu no desenvolvimen

to econômico da humanidade. A nivel mundial segundo cãlculos e~ 

tatisticos dos Estados Unidos, em 1976 havia 56 milhões de crian 

ças empregadas no mundo (O.I.T., 1979 a). Outros cãlculos sug! 

rem que o numero e muito superior (por exemplo, O.I.T., 1979b~ 

(1981:143) 

A histõria contemporânea nos mostra que crianças de 

todas as idades sempre trabalharam em manufaturas e outros tra 

balhos, nem sempre em condições de higiene e saude saudãvel, a 

lêm de não ganharem porque as suas minguadas remuneraçoes eram 

pagas a seus pais. Hoje não estamos muito distantes desta si 

tuação, grande parte das crianças trabalham, umas sao remunera 

das outras não, porque suas tarefas se relacionam com o lar ; 

nao ê possivel avaliar o seu trabalho, interpretar seu valor 
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-economico e social. o que tem prevalecido do ponto de vista so 

cial e que ele e um mal que deve ser eliminado. 

Num .. grande Brasil, onde repetem pais como o se as 

condições de povos diferentes e que encontramos no mesmo terri 

tõrio centros sofisticados e alta tecnologia contrastando com 

a misêria de grandes populações, ê preciso planejar a educação 

e o trabalho dos menores como investimento com retorno, embora 

a longo prazo. 

Foi fixado pela Constituição de 1934 para a socieda

de brasileira em 14 anos o limite para o ingresso na força de 

trabalho. A CLT de 1943 acrescenta a proibição de contratação 

dos serviços de menores em regiões insalubres e perigosas. 

A Constituição de 1946 ampliou as vantagens aos men~ 

res proibindo diferenças salariais para um mesmo trabalho, por 

motivo de idade e manteve a idade minima em 14 anos. 

A Constituição de 1967 baixou o limite de trabalhe 

do menor para 12 anos aumentando a exploração infantil, reali

dade que fez surgir protestos na êpoca; foi instituido tambêm 

o salãrio do menor que contribuiu para o rebaixamento dos ven 

cimentos. 

Ela considera menor todo trabalhador de 12 a 18 anos 

e esclarece que o trabalho dos menores de 12 a 14 anos nao p~ 

de impedir sua freqüência ã escola com finalidade de assegurar 

sua formação em nivel primãrio. Posteriormente, a escolarização 

obrigatõria foi estendida para 8 anos (7 a 14 anos) e a lei do 

limite minimo para o ingresso ao trabalho não foi modificada. 

Como a escolaridade obrigatõria foi estendida atê 14 anos, fi 

cou sendo esta a idade considerada adequada para o ingresso do 
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menor na força de trabalho, em nossa sociedade. 

Existe uma distorção na legislação brasileira de 196~ 

quando determina que o ensino deva ser gratuito e obrigatõrio a 

toda criança brasileira de 7 a 14 anos e autoriza o inicio no 

trabalho aos 12, apesar de ser comum o ingresso no trabalho an 

terior a essa idade. 

A e o n s ti tu i ç ão d e l 9 8 8 , no ar ti g o 7 Q , c a pi tu l o XXX III, 

proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 

l 8 a no s e d e q u a l q u e r t r a b a l h o a me n o r e s d e l 4 a n10 s , s a l v o n a 

condição de aprendiz. 

A nova Constituição dã direitos ao menor que pode fi 

car a critério do empregador, em função da ressalva, na condi 

çao de aprendiz. Ela constitui um meio atravês do qual o empr~ 

gador pode forjar uma aprendizagem que não existe e continuar 

explorando o menor trabalhador. 

O artigo 227 § 39, dã garantia de acesso do trabalha 

dor adolescente ã escola; embora seja de nosso conhecimento que 

o curso noturno transmite a seus alunos uma carga reduzida de 

conteúdo, em virtude deles não terem condição de assimilar mui 

ta coisa depois da jornada de trabalho. Tal fato vai continuar 

ocasionando a discriminação social no interior da prõpria esc~ 

la, alêm de não existirem vagas para todos os adolescentes. 

A legislação vigente assegura como dever do Estado 

com a educação mediante a garantia de progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino mêdio (artigo 208). 

Vê-se, portanto, que existe uma discrepância na le 

gislação brasileira em virtude de existirem loteamentos da P! 
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riferia da cidade de São Paulo, uma das mais importantes do 

pals, que não possuem ensino media; o Jardim Peri e um exemplo 

deles. 

O Estado entendido aqui como sendo um conjunto iden 

tificãvel de instituições que organiza e atua em todos os as 

pectos da vida social, assume papel importante no direcionamen 

to da força de trabalho jovem, razão pela qual pretendemos nes 

ta pesquisa identificar sua atuação quanto ã educação. 

A partir de uma redefinição de conceitos se adotam 

novas prãticas metodolÕgicas. O conhecimento popular deixa de 

ser sinônimo de falta do saber a partir de sua valorização. 

Ele passa a ser referência de grupos que sofrem igual situação 

social e econômica. 

Segundo Amalia Inês Geraiges de Lemos (1987:1): 

'' ... dent~o da eoneepção edueaelonal, -Oe p~oeu~a ~ 

ma ~elação de edueação eon-Oelentlzado~a da-0 ela-0 

-0e-0 popula~e-0. A ~ealldade eomeça a -0e~ anall-0ada 

eomo um p~oee-0-00 no qual a-0 ela-0-0e-0 -0oelal-0 po~ 

-Ouem papil-0 dete~mlnante-0". 

Na seqüência de seu trabalho ela coloca a sociologia 

integrando na prãtica da realidade a partir de opção de traba 

lho junto aos grupos dominados e pobres a participar dos movi

mentos populares. 

Existem técnicas e metodos que: 



" pe.Jtmite.m c.on.he.c.e.Jt, que.-6tion.aJt e. agiJt -6cbJte. o o.!?_ 

je.to ou Jte.alidade. e.-6tudada e. p0-6-6ibilitam a paJtti

c.ipação do-6 -6e.toJte.-6 popufaJte.-6 na taJte.óa de. de.-6c.o 

b JtiJt -6 ua p!tÔ p1tia Jte.alida de.". ( Ga j aJtdo, M. 1 9 8 6 : 1 6 ) 
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t pratica de Paulo Freire a forma alternativa de pe~ 

quisa e ação educativa, com finalidade de maior participação so 

c ia 1 . 

Com esse propõsito colocaremos nossa experiência pe~ 

soal pesquisando a realidade dos estudantes do Jardim Peri. 

Nosso contato diãria com a ãrea de investigação nos 

levou a ter vivência mais prõxima dos problemas que pretendía

mos analisar. Torna-se dificil quando se tem maior ligação com 

o objeto de estudo, não tomar conhecimento das suas necessida-

des, da sua vida, das suas inquietudes. 

Atravês das respostas dos questionãrios aplicadosch~ 

gou a nosso conhecimento que existiam entre eles vãrios alunos 

que trabalhavam e não possuiam registro em carteira, alem de 

terem uma jornada de trabalho com numero de horas superior ao 

permitido. 

Foi dado esclarecimento dos direitos do cidadão e do 

menor, através da CLT a fim de que ele~ se dirigissem ã Socie

dade Amigos do Bairro e formalizassem suas reivindicações exi 

gindo dessa maneira o cumprimento legal dos seus direitos. 

Em situação diversa foi conseguida a reforma e ampli~ 

çao do nosso prêdio escolar que na ocasião estava em péssimas 

condições; nessa êpoca funcionavam duas classes por periodo em 

um barracão de madeira. 
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A direção da escola com o apoio da Sociedade Amigos 

do Bairro formalizou o pedido frente ãs autoridades competentes 

e foram atendidos. 

Como nos mostra Geraiges de Lemos (1987:5): 

"Qu.a.ndo .6 e. e.o mpa.Jt.t,[lha. o e.o .t,[d,[a.no da. 1te.a.l,[da.de. .6 .e_ 

c.,[a.l, qu.a.ndo o pe..6qu.,[.6a.do1t c.onv,i.ve. c.om pe..6.6oa..6 1te.~, 

c.om .6u.a..6 c.u.l.tu.Jta..6 e. .6e.u..6 g1tu.po.6 .6oc.,[a.,[.6 a. pe..6qu.,[.6a. 

pa.Jt.t,[c.,[pa.n.te. e..6.tâ .6e.ndo Jte.a.l,[za.da.. A pa.Jt.t,[Jt de..6.te. 

mom~n.to o pe..6qu.,[.6a.do1t pa.Jt.t,[c.,[pa. da. h,[.6.t51t,i.a. do ob 

je..to da. pe..6qu,i..6a.. Não ma.i.6 .6e. pode. d,[v,[d,[Jt, .6e.p~ 

1ta.1t, a. .te.01t,i.a. da. p1tâ.t,[c.a.". 

Nosso contato com alunos e pais nos possibilita com 

preender suas histõrias de vida e através delas pudemos chegar 

a novas formas de explicar a realidade. 

Essa incompatibilidade e a responsãvel por novas for 

mas especiais que convivem e ao mesmo tempo se chocam. 

A iniciação nessa vivência, o conceito de espaço que 

aprendemos na graduação e que assumimos, aqui começa a ter con 

teudo e essência: 

" ••• o e..6pa.ço .6e. de.6,[ne. e.amo u.m c.onju.n.to de. 6o4ma..6 

1te.p1te..6e.n.ta..t,[va..6 de. 1te.la.çÕe..6 .6oc.,i.a.i.6 do pa..6.6a.do e. 

do p!te..6e.n.te. e. polt u.ma. e..6.t1tu..tu.1ta. 1te.p1te..6e.n.ta.da. polt 

1te.la.çÕe..6 .6oc.,i.a.i.6 qu.e. e..6.tão a.c.on.te.c.e.ndo dia.n.te. do.6 

no.6.60.6 olho.6 e. qu.e. .6e. ma.n,[6e..6.ta.m a..t1ta.vê.6 de. pltoc.e.~ 

.60.6 e. 6u.nçÕe..6. O e..6pa.ço ê e.ri.tão, u.m ve.1tda.de.,i.1to e.a.~ 

po de. 601tç.a..6 c.u.ja. a.c.e.le.1ta.ç.ão ê. de..6igu.a.l". (Sa.n.to.6, 

M. 1978:122) 

A forma pela qual os habitantes do Jardim Peri têm 

se organizado no espaço urbano tem como resultado vãrias manei 

ras de utilização daquele solo, com caracteristicas especificas 
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dos seus ocupantes. 

Esta prãtica nos leva a refletir e também a repensar 

o comportamento humano. 

"A 1te.laç.ão de. pa1tt-<.c.-<.paç.ão da p1tât-<.c.a c.-<.e.ntZ6-<.c.a n.o 

t1tabalho polZt-<.c.o da~ c.la~~e.-0 popula1te.~ de.-0a6-<.a o 

pe.-0qu-<.-0ado1t a ve.lt e. c.omp1te.e.n.de.1t ta-<.-0 c.la-0~e.-0, -0e.u~ 

-Ouje.-<.to~ e. ~e.u~ mun.do-0, tanto at1tavê-0 de. ~ua-0 pe.~ 

-Ooa~ nom-<.nada~, quanto a pa1tt-<.1t de. um t1tabalho ~o 

c.-<.al e. polZt-<.c.o de. c.la-0-0e. que., c.on-0t-<.tu-<.ndo a !ta 

zão da p!tât-<.c.a, c.on-0t-<.tu-<. -<.gualme.nte. a 1tazao da 

pe.-Oqu-<.~a". (B1tan.dão, R.V., 1985:13) 

Dessa maneira vemos integrada a pesquisa participante na Geo 

grafia humana. 

Para a anãlise desta realidade foram aplicados 332 

questionãrios dos quais 106 estavam incompletos e 226 foram a 

proveitados, isto foi feito em quatro escolas da zona Norte da 

cidade de São Paulo, como jã foi mencionado. Duas delas se lo 

calizam no Jardim Peri, a EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira e a 

EEPG Profa: Elza Saraiva Monteiro, as outras ficam em locais 

vizinhos; a EEPG Prof. Alfredo Gomes se localiza na Vila Bela 

Vista e a EEPG Guilherme de Almeida na Vila Amãlia. 

Na EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira foram aplicados 97 

questionãrios dos quais 38 estavam incompletos e foram avalia

das as opinões de 59 alunos, cujas idades variaram de 12 a 18 

anos; destes 35 são do sexo masculino e 24 do sexo feminino;um 

ê casado e aluno da oitava sêrie. 



. 1 o 1 . 

Quanto ao local de nascimento destes jovens, predomi 

nou a capital de São Paulo, com um numero de 29 alunos; 4 sao 

do interior; dos outros estados brasileiros prevaleceu Minas 

Gerais com 8, a Bahia com 7, o Cearã com 4 e respectivamente P! 

ranã com 3, Pernambuco com 2, Maranhão e Paraiba com 1. O ni 

vel de escolaridade deles e 19 grau, cursando as series entre 

5~ e 8~. 

Destes alunos, 77,96 % trabalham e 22,03 % nao tem ati 

vidade remunerada embora deste total 08 são meninas e a maio 

ria delas desempenha tarefas domésticas para que as mães te 

nham condições de ganho fora de casa; isto significa que das 

pessoas envolvidas nesse levantamento 5 alunos do sexo masculi 

no são os que tem o dia todo para estudar e estão distribuidos 

da seguinte forma, 2 estão na 6~ serie, 2 na 1ª e l na 8~. 

Das ocupações desempenhadas por essas pessoas vai 

predominar o comercio, estando incluidas ai as atividades de 

vendedor, balconista, caixa, pacoteiro, ajudante geral; são 14 

meninos e 04 meninas. Em seguida, vamos encontrar a industria

artesanal com um numero de 15 pessoas trabalhando nela, distri 

buidos entre metalúrgicos, serralheiros, mecânicos, costureiras 

(industria de confecção). No escritõrio, encontramos 07 dos 

quais 06 são rapazes e 01 moça; na construção civil, com ativi 

dade de pedreiro apareceram 04 e temos ainda 02 moças emprega

das em casa de familia desempenhando a função de domestica. (Fig.11) 

Ao analisar a tabela demonstrativa de salãrio consta 

tei que informaram sua renda 46 alunos dos quais 30 sao meni-

nos e 16 são meninas. Quanto ã remuneração recebida por eles 

predominava entre um e um e meio salãrios correspondendo a 
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41,33 %; o numero daqueles que recebem menos de um salârio ê a}. 

to, estando entre eles 26,08 %, em seguida vai aparecer 15,21 % 

que tem ordenado igual a um salãrio, 13,04 % dos alunos re 

cebem entre um e meio e dois salârios; com renda maior de dois 

salãrios minimos encontramos sõ duas pessoas correspondendo a 

4,34 %. (vide Tabela 09). 

Em relação ã EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro tam 

bêm localizada no Jardim Peri, embora esteja a três quilômetros 

mais distante do que a EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira, ques

tionamos 71 alunos cujas respostas foram consideradas boas . En 

tre eles 31 sao rapazes com idade entre 14 e 18 anos e 40 sao 

moças com idade de 13 a 18 anos. 

A clientela desta escola e predominantemente formada 

por meninas, o que não ocorreu com a anterior; e tambêm vai a 

parecer um numero maior de meninas com atividades domêsticas 

sem remuneração; encontramos o dobro delas trabalhando no co 

mêrcio; na industria a quantidade ê menor, aumentando o numero 

de alunas que trabalham em atividades domêsticas remuneradas e 

sao quatro as que trabalham em escritório. 

Os rapazes entrevistados desta escola sao em menor 

numero, dos trabalhadores predominam aqueles que possuem ativi 

dade no comêrcio, em seguida aparecem aqueles que trabalham na 

industria artesanal; cinco estão no setor terciârio (escritõrio), 

três no comêrcio ambulante e seis (correspondendo a 19,35 %) não 

trabalham. (vide Figura 12). 

Quanto ao local de nascimento dessas pessoas, nessa 

escola vai predominar alunos nascidos na cidade de São Paulo , 

9 nasceram no interior de São Paulo, 08 na Bahia, 07 no Paranã, 
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TABELA 09 

SALÃRIO DOS ALUNOS 10-11 /85 Cr$ 333.000,00 

FAIXA SALARIAL HOMEM MULHER TOTAL 
ABS % A8S % ABS % 

EEPG Profa. Rita B. Pereira 
Menos de 1 salãrio 08 26,66 04 25,0 12 26,08 
Igual a 1 salãrio 05 16,66 02 12,5 07 15,21 
Entre 1 e 1/2 salãrio 13 43,33 06 37,5 lg 41,33 
Entre 1/2 e 2 salãrios 03 10,02 03 18, 75 06 13,04 
> 2 salãrios 01 3,33 01 6,25 02 4,34 
> 3 salãrios 
Total 30 100 16 100 4€ 100 

EEPG Profa. El za S. Monteiro 
Menos de 1 salãrio 02 8,33 10 40,0 12 25, 12 
Igual a 1 salãrio 03 12,5 07 28,0 10 20,71 
Entre 1 e 1/2 salário 09 37,5 06 24,0 15 30,72 
Entre 1/2 e 2 salários 03 12,5 02 8,0 05 10,31 
> 2 salários 06 25,0 06 10,31 
> 3 salários 01 4, 17 01 2,83 
Total 24 100 25 100 48 100 

EEPG Guilherme Guimarães 
Menos de 1 salãrio 02 9,51 05 38,46 07 20,58 
Igual a 1 salário 04 19,09 04 30,78 08 23,53 
Entre 1 e 1/2 salário 09 42,85 02 15,38 11 32,35 
Entre 1/2 e 2 salários 05 23,80 01 7,69 06 17,65 
> 2 salãrios 01 4,75 01 7 ,69 02 5,89 
> 3 salãrios 
Total 21 100 13 100 34 100 

EEPG Prof. A 1 fredo Gomes 
Menos de 1 salário 03 42,86 03 13,04 
Igual a 1 salãrio 04 25,0 04 17 ,40 
Entre 1 e 1/2 salário 04 25,0 03 42,86 07 30,43 
Entre 1/2 e 2 salãrios 03 18,75 01 14,28 04 17 ,40 
> 2 salários 05 31 ,25 05 21,73 
> 3 salãrios 
Total 16 100 07 100 23 100 

Total das escolas 
Menos de 1 salãrio 12 13, 18 22 36,07 34 22,36 

Igual a 1 salãrio 16 17,58 13 21,32 29 19,07 

Entre 1 e 1/2 salário 35 38,47 17 27,87 52 34,21 

Entre 1/2 a 2 salãrios 14 15,39 07 11,47 21 13,82 

> 2 salários 13 14,29 02 3,27 15 9,87 

> 3 salãrios 01 1,09 01 0,67 

Total 91 100 61 100 152 100 

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/1985 
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em menor proporçao vao aparecer os demais estados. Este fato vai 

ser semelhante nas outras duas escolas que fazem parte da pe~ 

quisa: predominam alunos nascidos na cidade de São Paulo, 34 na 

EEPG Guilherme de Almeida, 31 na EEPG Prof. Alfredo Gomes); do 

interior do Estado de São Paulo temos 05 nas duas escolas, em 

proporção menos significativas vão aparecer Minas Gerais com 03 

e 02 alunas, Bahia 05 e 01 e 02 de Pernambuco, e 1 da Parai'ba. (Tab. 01) 

Dos salãrios recebidos pelos alunos predominam entre um 

e um e meio numa porcentagem de 41,33 % na EEPG Profa. Rita Bicu 

do Pereira, 32,35% na EEPG Guilherme de Almeida, 30,72% na EEPG 

Profa. Elza Saraiva Monteiro e 30,43% na EEPG Prof. Alfredo Go 

mes. Aparece um numero bastante significativo daqueles que rece 

bem menos de um salãrio, estando equilibrada a porcentagem en 

tre os elementos na EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira (26,08%) e 

a EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro (25,12%) para (20,58%) na 

EEPG Guilherme de Almeida e (13,04%) na EEPG Prof. Alfredo Go 

mes; acima de três salãrios apareceu um aluno da EEPG Profa. El 

za Saraiva Monteiro. (Tabela 09). 

t importante observar que os maiores salãrios sao a 

tribuidos para as pessoas do sexo masculino. Ao me referir aos 

tipos de ocupações desempenhadas por eles, entre as escolas, e 

1 a s s e a s s em e 1 h a m em b o r a na a t i v i d a d e d e c o m ê r c i o e i n d Li s tr i a a r 

tesanal vamos encontrar um maior numero na EEPG Profa. Rita Bi 

cudo Pereira seguida pela EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro 

EEPG Guilherme de Almeida, EEPG Prof. Alfredo Gomes. Desempenha~ 

do serviços de escritõrio a situação se inverte, aparecendo pri 

meiro a EEPG Guilherme de Almeida, seguida pelaEEPG Profa.Elza Sa 

raiva Monteiro, EEPG Prof. Alfredo Gomes e EEPG Profa. Rita Bi 
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cudo Pereira; trabalhando na construção civil aparece 4 alunos 

da EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira e 1 da EEPG Prof. Alfredo Go 

mes, os que se ocupam do comercio ambulante são poucos. Apare

ce um numero significativo daqueles que não trabalham embora os 

dados indique mais meninas sem função, o que vem constatar que 

elas desempenham serviços domesticas para que suas mães possam 

sair de casa com o intuito de desempenhar outra função remuner~ 

da; isto ocorre de forma mais acentuada na EEPG Prof. Alfredo Go 

mes. (Figura 13 e 14). 

Do meu contato com os alunos quando apliquei o questi~ 

n ã ri o c o n s ta te i que o n i v e 1 d e o r g a n i z ação f a mi 1 i a r , educa cio na 1, 

econômico da clientela da EEPG Prof. Alfredo Gomes e a menos fa 

vorecida das escolas envolvidas na pesquisa. Lã, para conseguir 

dez formulãrios preenchidos foi necessãrio juntar duas classes 

por falta de freq~ência dos alunos ou mesmo desistência; convem 

lembrar que eu estive fazendo a entrevista nos dias 6, 7 e 13 

de novembro de 1985. O comportamento deles nao foi satisfatõrio; 

apesar de eu ter explicado a finalidade da pesquisa vãrios se 

negaram a responder como também encontrei respostas agressivas, 

termos de baixo nivel e no item que pedia informação de salãrio 

e renda familiar não deram; a compreensão das - respostas foi di 

ficil pela dificuldade que eles têm de escrever. 

Nesse dia cheguei na escola no inicio do periodo eco_!! 

segui alunos sõ a partir da 2~ aula, a maioria deles trabalha 

longe e chega tarde; mesmo assim o tempo que dispensaram para 

responder ãs questões foi fracionado, pois a preocupaçao deles 

era saber o horãrio que iriam embora e quais os professores que 

tinham faltado, algumas classes foram dispensadas depois da ter 
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ceira aula e a minha pesquisa foi entregue sem terminar; a con 

clusão da mesma foi efetuada em outro dia. 

A aparência deles e de jovens sofridos, cansados, suas 

roupas são bastante simples, de pouca qualidade e surradas si~ 

nificando isto o baixo poder aquisitivo daquela clientela. En 

trevistando vãrias funcionãrias da escola elas me contaram que 

bem poucos alunos vão lã para estudar, o interesse estã mais 

voltado para brincadeira, diãlogo com colegas, encontro com as 

meninas, talvez por ser o local da ãrea onde eles encontram 

mais segurança; as ruas das imediações são perigosas, elas se 

encontram entre duas favelas onde marginais perigosos se refu

giam. 

Na EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro a situação e S! 

melhante, embora o nivel dos alunos seja um pouco melhor encon 

trei a escola com maior freqaência, os questionãrios que eles 

responderam estavam mais legiveis e completos significando me 

lhor nivel, a aparência fisica e da indumentãria era um pouco 

superior. 

Hoje os a 1 uno s d a E E P G Prof a . Ri ta B i cu d o Per e i r a são 

de classe media baixa trabalhadora e apresentam melhores condi 

çoes do que as escolas anteriores, ela se localiza em uma area 

mais central. 

Em 1972 quando cheguei no Jardim Peri para lecionar 

sõ existia a EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira e a clientela era 

bem mais pobre do que a atual; aquele setor urbano cresceu mui 

to e ela e hoje a escola central. De forma natural a clientela 

de nivel menor foi sendo transferida para as regiões mais dis

tantes. 
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Jã a EEPG Guilherme de Almeida ê a que apresenta alu 

nos de melhor situação das quatro envolvidas na pesquisa; ela 

foi criada em 1977 num local distante de favelas, as pessoas 

que ela assiste são pobres embora possuam uma constituição fami 

liar mais organizada. 

Dados fornecidos pelas escolas mostram que nos anos 

de 1984, 1985, 1986 ela conseguiu formar o maior numero de alu 

nos , 291, enquanto que a EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira for 

mou 161, a EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro 130 e a EEPG Prof. 

Alfredo Gomes 65. 

A EEPG Guilherme de Almeida tambem tem o maior nume 

rode classes funcionando no periodo noturno. 

r importante mostrar a preocupação da geografia huma 

na na investigação do tipo de vida da população estudantil e de 

seus familiares, pessoas que habitam o Jardim Peri e areas vizi 

nhas, mediante a constatação de anãlise feita, esses estudantes 

constituem pessoas que nasceram na capital de São Paulo e hoje 

fazem parte da força produtiva da cidade. 

r o b j e to d a g e o g r a f i a a ma n e i r a p e l a q u a l o e s paço d o 

loteamento que elas moram foi produzido, embora façam parte ta~ 

bêm fenômenos ligados ã histõria econômica e politica. Afinal de 

contas, os individuas que ocupam o espaço geogrãfico são seres 

com vontade, aspirações, sentimentos e desejos. 

Como nos mostra Carlos Walter: 

"0-6 home.vi-6 .6oc.ialme.vite. ptc..odu.ze.m a .6u.a Ge.ogtc..aóia patc..a 

.6e. tc..e.ptc..odu.zitc..e.m e.viqu.avito .6e.tc..e..6 hu.mavio-6 viu.m c.ovite.xto 

de. tc..e.laç.Õe.-6 .6oc.iai.6 de.te.tc..miviada-6". (Goviç.alve.-6, Cate.. 

lo-6 Walte.tc.., 1985:7) 
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Através do histõrico das escolas, constatei que a e~ 

pansao daquele setor urbano ocorreu no período que a Metrõpole 

de São Paulo era a mediadora na integração da economia do pais 

e o mercado internacional. O espaço urbano concentra as indus 

trias e os centros de decisões das multinacionais; motivo que o 

casionou o aparecimento de grande variedade de empregos. 

Os movimentos migratõrios se multiplicam voltados com 

interesse no mercado de trabalho que a cidade oferecia. t verti 

ginoso o crescimento demogrãfico da região metropolitana, oca

sionando o surgimento de bairros cada vez mais distantes, única 

solução para familias de baixa renda; foi nesse periodo que o 

Jardim Peri iniciou sua expansao que não terminou atê hoje. 

No principio as areas verdes eram substituidas por h~ 

bitações modestas que aumentaram de forma gradativa. Hoje as ca 

sas cobrem os morros intermediadas por ruas estreitas, as cen 

trais asfaltadas com calçada pequena em alguns trechos, nos de 

mais elas nao existem e os transeuntes têm que trafegar na rua; 

as demais são de terra. Como jã foi colocado o aumento populaci~ 

nal ocasionou o aparecimento de casas comerciais como padarias, 

açougues, bares, bazares, um supermercado e hoje constata-se a 

existência de pequenas industrias artesanais, contribuindo para 

ampliar o mercado de trabalho naquela ãrea. (vide Fotos 09 e 10). 

Dessa maneira, a fisionomia da Serra da Cantareira on 

de se localiza o Jardim Peri tem hoje outra aparência, ela ex 

pressa o que foi produzido pelo homem que para lã migrou. 

O Jardim Peri ê um dos inúmeros loteamentos da peri

feria que abriga a classe trabalhadora em condições muito prec~ 

ria, parte dela se amontoa em barracos formando as vãrias fave 
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FOTO 09 - Vista Geral da Area de Pesquisa - Jardim Peri 

FOTO 10 - Jardim Peri (habitações precãrias) 
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las que existem por lã, alem do trabalho e da moradia eles en 

frentam as serias condições de transporte. 

Lucio Kowarick quando aborda a periferia na lõgica da 

desordem, coloca-a como sendo a fÕrmula de reproduzir nas cida 

des a força de trabalho e conseq~ência direta de desenvolvime~ 

to econômico que se formou na sociedade brasileira nas ultimas 

três ou quatro décadas. Isto possibilitou de um lado altas 

taxas de exploração de trabalho, e do outro forjou formas esp~ 

liativas que se dão ao nivel da prõpria condição urbana de exis 

tência a que foi submetida a classe trabalhadora. t nessas a 

reas que estã a pobreza da cidade e a de seus habitantes. 

Alem de todos os problemas jã abordados e importante 

mencionar que o depoimento de grande numero de pais e avõs des 

ses alunos mostram que eles se fixaram naquele setor urbano a 

partir da década de 60 e a maior quantidade deles e procedente 

de Minas Gerais, Estados do Nordeste e interior do Estado de 

São Paulo; somando-se os que vieram dos vãrios Estados do Nor

deste ultrapassam o numero dos mineiros. 

Eles são indiv1duos que migraram para São Paulo em 

busca de trabalho e melhores condições, escassas na sua area 

de origem. 

3.3. 1. Relaçõe~ de thabalho do aluno 

Os alunos do curso noturno das escolas em estudo cons 

tituem na sua maioria jovens que trabalham tendo como recurso 

para completar sua formação as aulas que iniciam as 19h30 e 

terminam ãs 23h05; existem aqueles cujo trabalho e distante e 
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que pela dificuldade de transporte nao conseguem chegar no ho 

rãrio; a alternativa encontrada foi a autorização para entra 

rem na segunda aula. 

O aproveitamento ê pequeno, embora haja boa vontade; 

o cansaço e um dos fatores que impedem o maior aprendizado co 

mo tambêm o fato deles permanecerem presos no trabalho sob vi 

gilância do patrão cuja finalidade ê a produção; ao chegarem 

na escola vêm naquele ambiente maior descontração, distraem -

se conversando com colegas, assimilando parcialmente o conteu-

do das aulas. Embora tambêm o que lhes ê transmitido estã dis 

tante do seu cotidiano representando pouco valor prãtico, de 

sencadeando o desinteresse. 

Este mesmo problema nos mostra Claudio Salm (1980:35) 

em seu trabalho: 

" ... a 4aiz do p4oblema da educaç~o e4t~ na 64eqUe~ 

te de4vinculaçio ent4e e4cola e t4abalho ... ". 

r comum nas ultimas aulas do periodo se encontrar a 

luno dormindo; eles levantam cedo, trabalham muitas horas du 

rante o dia e deitam tarde, conseqüentemente não possuem ener 

gia no final da jornada. Esta e a nossa realidade; alêm de en 

contrarmos professores tambêm cansados, desestimulados pela fal 

ta de valorização que têm recebido; vendo-se obrigados a lecio 

nar em vãrios colêgios e periodos para conseguir sobreviver. 

Aprofundando dados fornecidos por eles esclarecemos 

que o universo desta pesquisa estã representada por 226 pes-. 
soas das quais 51 declararam que não possuem atividade remune

rada, delas 175 são assalariadas, correspondendo a 77,43 % do 

total dos envolvidos. (vide Tabela 10). 



TABELA 10 

IDADE DE INGRESSO DOS ALUNOS ENTREVISTADOS NO MERCADO DE TRABALHO 

EEPG PROFa. RITA EEPG PROFa. ELZA EEPG GUILHERME EEPG PROF. TOTAL 

IDADE BICUDO PEREIRA SARAIVA MONTEIRO DE ALMEIDA ALFREDO GOMES GERAL % 
1 

14 17 15 09 06 1 47 20,80 

15 12 13 10 04 39 17 ,26 

13 08 05 10 03 26 11 , 50 

16 01 13 03 05 22 9,74 

12 05 06 01 04 16 7,08 

11 02 04 01 03 10 4,43 

17 02 01 01 02 06 2,65 

10 01 o 02 01 04 l, 77 

09 01 01 o 
1 

o 02 0,88 

07 01 01 o o 02 
1 

0,88 

18 o o o 01 01 ! 0,44 

N. trab. 09 12 16 14 51 22,57 
-

TOTAL 59 71 53 43 226 l 00,00 

Fonte: Questionãrios aplicados - outubro/85 
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Esses alunos ingressaram no mercado de trabalho no 

periodo compreendido entre os anos de 1975 a 1985 com idades 

que variaram de 7 a 18 anos. Constatamos que o inicio de traba 

lho se deu cedo; 14 anos foi a idade que teve maior quantidade 

iniciando-se na força produtiva e isto prevaleceu no ano de 

1985 com 26,55 % decrescendo em 1984 com 18,41 % e 1983 com 11,95%. 

De 1980 a 1982 começaram a trabalhar 6,64 %, 5,75 % e 4,86 % dos 

alunos, respectivamente; no periodo anterior a porcentagem foi 

inexpressiva. 

Ficou constatado pelas respostas obtidas que as ida 

des de ingresso ao trabalho variaram da maneira relacionada na 

tabela 10 anexa. 

Tentando analisar por series a idade que o aluno co 

meçou a trabalhar, em ordem decrescente, encontramos o seguin

te: 26,47% da setima serie, 24,59% da oitava, 20,41 % da sexta 

e 8,33 % das quintas. 

Na anãlise dos depoimentos dos alunos em estudo con~ 

tatamos que no inicio da vida profissional a porcentagem maior 

trabalhou no comércio e corresponde a 41,15 % dos alunos; em se 

guida predominam os serviços domésticos com 12,39 % e em tercei 

r o 1 u g a r a p a r e c e a a t i v i d a d e i n d u s t r i a 1 c o m 11 , 5 1 % ; o mo ti vo d a 

grande maioria trabalhar no comercio é pelo fato de o Jardim 

Peri estar prõximo de Santana, bairro que tem condições de ab 

sorver grande quantidade de mão-de-obra pela intensa atividade 

comercial que possui. (Figura 15). 

A concentração das atividades urbanas vai permitir o 

aparecimento de inúmeros empregos na ãrea de serviços . A cidade 

que tem um contingente populacional avultado vivendo aglomera-
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damente contribui no surgimento das necessidades de consumo da 

população que estimula a produção, razão de ser do comercio. 

Apareceu em segundo lugar aqueles que desempenham a 

tividades domesticas, fazendo faxina, com contratos diãrios e 

mensais. Estão envolvidas ai alunas de quinta a oitava series 

embora o maior numero que apareceu corresponde a alun~s de oi 

tava serie e existe um equilibrio desse tipo de emprego nas va 

rias escolas envolvidas na pesquisa. 

Com atividade industrial aparece quantidade apreci~ 

vel de empregos e confirma a existência de pequenas industrias 

de confecções, bijouterias, bolsas, que absorvem enorme quanti-

dade de braços. 

Os trabalhos de escritõrio, banco, telefonista, es 

tão sendo atribuídos aos alunos que apresentam melhores condi 

ções de instrução e responsabilidade e eles recaem naqueles que 

estão cursando as series finais de 19 grau. Na construção ci 

vil encontramos cinco, no comercio ambulante aparece um, como 

também na jardinagem e funcionalismo. 

Estes menores de modo geral pertencem a familias cu 

jos membros possuem baixo nivel cultural e pouca qualificação 

para o trabalho, conseqüentemente lhes sao atribuídos baixos sa 

lãrios, causa deles terem que recorrer a ajuda de todas as pe~ 

soas da casa, mesmo dos filhos que estão em idade escolar, o 

q u e o c a s i o na a n e c e s si da de de se t r a n s f e r i r em p a r a o n o tu r no . 

Esta mesma realidade observa Cortês (1986:201): 

"A ne~e~~ldade de ajuda~ a 6amllla e~t~ multo p~e~e~ 

te no~ ~eu~ depoimento~. Vo total de meno~e~ ent~e

vl~tado~, 78,6% a 6l~ma~am t~abalha~ pa~a 'ajuda~ a 
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6am1lia '; ~endo que 24 ,3 % com bina~am e~ ~ a ju~ti6ic~ 

t iv a com e x pli c a ç õe~ da o~ dem in di vi dual como 'go~

to de t~a b alha~ '; ' go~to de te~ o me u p~Õp~io di 

nhei~o '; ou 'ê bom t~a balha~ pa~a não 6ica~ ã t oa'; 

't~a b alho pa~a comp~a~ minha~ c oi~a~ '." 

De uma forma ou de outra ela constatou em seu traba 

lho que as familias de baixa renda se vêm obrigadas a lançar 

seus filhos menores no mercado de trabalho para suprir suas ne 

cessidades bâsicas. 

No questionamento realizado sobre o desempenho de 

trabalho atual observa-se que a expectativa de melhora profis

sional e de todos apesar de que nem sempre conseguem o que go~ 

tariam de fazer; sem alternativa eles se submetem ao trabalho 

que aparece. 

As respostas revelaram que continua liderando o tra 

balho no comercio com 34,07%. Constatamos que inúmeros deles 

melhoraram de situação saindo dos serviços domesticas e indo 

para a industria, as respostas mostraram o crescimento para 

15,05 % do setor industrial e diminuindo para 9,74 % os que tra 

balham em serviços domesticas. 

o fato de se pensar desta forma e ocasionado por ser 

ele o setor de ocupação que mais foge ã vigilância dos encargos 

sociais, como registro em carteira, ferias, reajustes de salã 

r i o s v i n c u l a d o s ã s 1 e i s em v i g o r ; e x p l o r a n d o em g r a u ma i s a c e n -

tuado o trabalhador. 

Nos outros campos de atividade o numero que aparece 

e pequeno tornando-se pouco significativo na anãlise em ques

tão. 
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Em outubro de 1985,5,30% dos alunos declararam-se de 

sempregados. Também não havia nenhum representante no serviço 

publico nem na profissão liberal. 

Uma das questões essenciais em relação a contratação 

do trabalho e a existência da carteira assinada, que constitui 

um documento obrigatõrio inclusive para os menores. Nela sao 

registrados data de admissão, tipo de contrato, nome do empre

gador ou firma, a função do empregado, a remuneração, ferias e 

ate a rescisão do contrato. 

A existência dela corresponde a condições legais na 

admissão do menor no trabalho alem de dar-lhe amparo legal em 

termos de direitos trabalhistas: salãrio minimo, INPS, contagem 

do tempo para aposentadoria, fundo de garantia por tempo de 

serviço. 

Na realidade ela e uma garantia precãria de proteção 

no emprego em função das transgressões que ocorrem em virtude 

de muitos empregadores se recusarem a dar carãter legal ?º con 

trato de trabalho; e se de fato houver exigência por parte do 

empregado ele acaba sendo despedido, motivo pelo qual se calam 

e continuam sendo explorados em grau ainda maior; isto também 

observou Cheywa Spindel em seu trabalho (1985:7): 

" ... tem--Oe muita-O veze-0 a imp~e-0-0ão que a expio~~ 

ção do meno~ é muito mai-0 o p~oblema de inenieáeia 

admini-Ot~ativa, de n5o obedi~neia ~-O no~ma-0 legai~, 

uma ni-0ealização naeilmente eo~~uptlvel, ete.. Co 

mo -0e na ilegalidade do t~abalho do meno~, e-0tive-0 
-Oe a eau-0a de -Oua explo~ação". 
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Entre os alunos em estudo 34,95 % possuíam registro em 

carteira, 41,59 % correspondiam aqueles integrantes da força pr~ 

dutiva e que estavam excluidos do contrato legal por recusa dos 

patrões. 

Comparando-se as escolas, encontramos maior numero 

d e a 1 uno s 1 e g a l me n te r e g i s t r a d os na E E P G Prof a . E 1 z a S a r ai va Mo n 

teiro: eles correspondiam a 13,71 % devendo-se levar em conta 

que esta foi a escola onde conseguimos quantidade mais elevada 

de entrevistas; isto porque uma professora da casa se propos a 

ajudar na aplicação dos questionãrios e o fêz em vãrios dias 

nas escolas Guilherme de Almeida e Prof. Alfredo Gomes, os que~ 

tionãrios respondidos correspondem aos alunos presentes no dia 

da entrevista; quanto a situação da EEPG Profa. Rita Bicudo Pe 

reira a entrevista se estendeu por vãrios dias por ser nela que 

eu leciono, isto deu oportunidade de abranger um numero 

de alunos. 

maior 

A Tabela l l vai elucidar de forma clara a situa-

çao entre as escolas; estão na EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira e 

na EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro o maior numero de alunos 

menores que trabalham e não são registrados; aparecem tambem nas 

mesmas escolas o maior numero daqueles que têm registro. A ob

servação geral da tabela vai configurar uma situação de "ilega

l idade" maior de menores, em relação ãqueles que possuem situa 

çao legal. 

Tentando-se avaliar por serie, percebe-se que o fato 

do menor ser ou não um trabalhador registrado tem relação com a 

idade. Para as faixas de idade menor a tendência é de que estes 

alunos sejam contratados sem registro. Os que possuem situação 



ALTERNATIVA EEPG PROF a. RITA 
BICUDO PEREIRA 

1 

POSSUI 19 

NÃO POSSUI 30 

NÃO TRABALHA 09 

DESEMPREGADO Ol 

TOTAL 59 

Fonte: Questionãrios aplicados - outubro/85 

TABELA 11 
REGISTRO EM CARTEIRA 

EEPG PROFa. ELZA El::PG GUILHERME 
SARAIVA MONTEIRO DE ALMEIDA 

31 17 

29 20 

- -

11 16 
-~ 

71 53 

EEPG PROF. 
ALFREDO GOMES 

12 

15 

14 

02 

43 

TOTAL 
GERAL 

19 

94 

23 

30 

226 

% 

34,95 

41,59 

1o,18 

13,28 

100,00 

N 
w 



. 1 24. 

legal sao aqueles que estão cursando a sétima ou oitava séries. 

Quanto aos itens, "não trabalha", li desempregado 11
, existe um e 

quilibrio entre as séries. 

Levantamentos da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra

gem Domiciliar) de 1983, mostram a forma clara a negaçao pela 

contratação legal dos menores trabalhadores, a nivel nacional e 

estadual - para cada 10 menores empregados, apenas 1,8 tem ca.!:_ 

teira assinada. Em São Paulo para cada 10 menores que trabalham 

3,6 deles possuem registro. 

A situação de São Paulo e levemente melhor do que a 

situação dos outros Estados da Federação. 

Voltando ã anãlise da remuneração dos menores traba

lhadores 34,21% recebem ordenado entre um e um e meio salãriomi 

nimo, cabe observar q~e 22,36% que ganham menos de um salãrio 

minimo a maioria são meninas demonstrando-se a discriminaçãode 

sexo atribuindo-se ãs meninas menor remuneração. 

Existe equilibrio entre os sexos para aqueles que r! 

cebem um salãrio. Verificou-se que os elementos que têm ordena 

do superior a dois salãrios minimos são doze meninos e duas me 

n i na s e com r e n d a ma i o r s o a p a r e c eu um r· a p a z . 

Pode-se supor que a remuneração atribuída ao menor 

seja mais baixa porque a politica salarial de alguns estabele

cimentos comerciais ou industriais adota o pagamento do salã 

rio minimo vigente. Geralmente são estabelecimentos 

que sofrem a politica econômica do Governo: admitem 

rios sem qualificação e lhes atribuem baixos salãrios. 

pequenos 

funcionã 
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No caso do menor a situação piora: os patrões atribuem 

a eles qualificação inferior e os colocam nas faixas salariais 

mal remuneradas. 

Na verdade, os irrisõrios salãrios pagos a essas pe~ 

soas permite entender a presença deles no mercado de trabalho 

ela contribui para a elevação da taxa de lucro das empresas e 

conseq~entemente eleva a acumulação de capital. 

3.3.2. Jonnada de tnabalho e 6onma de pagamento 

O periodo legal do dia de trabalho conforme CLT, e de 

8 horas diãrias, apesar de que alguns dos incluidos nesta pe~ 

quisa declararam trabalhar um numero de horas superior ao permi 

tido. Sabe-se que esta e uma das maneiras de se realizar a su 

per-exploração, sem haver alteração salarial devida. 

Dos alunos trabalhadores entrevistados 39,37% têm um 

periodo de trabalho superior ao permitido significando uma so 

brecarga bastante alta para aquelas pessoas que continuam em a 

tividade, terminada a jornada de trabalho; com mudança na forma 

de desgaste de energia, inicialmente ele e fisico e em seguida e 
intelectual uma vez que eles vão para a escola em busca de apre~ 

dizado diferente, confiantes que através dele conseguirão pr~ 

gredir na vida e argumentam: 

"E.6tudando eu c.heganei ao meu ideal". 
"E di{I.c.il venc.en na vida .6 em e.6tudo". 

"Só tnaba.lho voc.ê nã.o c.on.õegue empnego melhon". 

Eles depositam grande confiança no que a escola possa 

1 hes oferecer, a 1 em d a a ti v i d a d e s o c i a 1 que e 1 a e par a essa j .!:!_ 

ventude. No ambiente escolar eles encontram liberdade, segurança, 
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e oportunidade de fazer inúmeras amizades. 

O trabalho preenche o dia do aluno e limita seu horã 

rio de estudo, não sobrando praticamente tempo de lazer. 

Para exemplificar pedimos a alguns alunos a descrição 

do seu dia. Eis um exemplo: 

Walter, 17 anos, diz: 

"Ac.01tdo 6h40, e..6c.ovo o.6 de.vi.te..6, t1toc.o de. 1tou.pa., pe.go 

mivi.ha. moc.hila., povi.ho mivi.ha. ma.1tmita. e. .6a.io pa.1ta. t1ta. 

ba.lha.1t, pe.go o ôvi.ibu..6 e. vou. a.tê Savi.ta.vi.a. pa.1ta. o .6e.1t 
viço, e.vi.tito 8h00, povi.ho mivi.ha. 1tou.pa. de. t1ta.ba.lho, e.~ 

loc.o mivi.ha. ma.ttmita. vi.a. ge.la.de.i1ta. e. c.ome.ço a. t1ta.ba.lha.~ 

Eu. t1ta.ba.lho vi.a. Otic.a. Volu.vi.táttio.6; e.u. t1ta.ba.lho c.om 

levite. de. Õc.u.lo.6. Ã.6 12h00 e.u. vou. a.lmoça.tt, de.poi.6 â.6 

13h00 volto a.o t1ta.ba.lho a. me..6ma. c.oi.6a. c.om le.vite. de. 

ôc.u.lo.6, â.6 18h00 e.u. vou. t1toc.a.1t de. 1tou.pa. e. vou. e.mbo 

lta.. Pe.go o ôvi.ibu..6, ve.vi.ho de. pê a.tê mivi.ha. c.a..6a.. Tomo 

ba.vi.ho, ]a.vi.to, pe.go me.u. ma.te.1tia.l e. vou. pa.1ta. a. e..6c.ol~ 

Eu. e..6tu.do da..6 19h30 â.6 23h00 e. vou. pa.1ta. c.a..6a. do1tmi1t. 

Eu. ga.vi.ho .6a.láttio mlvi.imo". 

Esse sacriflcio tem objetivo "pa.1ta. me.lho1ta.1t vi.a. vida."e 

a Única forma de vencê-lo estã na conquista do conhecimento que 

a escola vai lhe dar, por isso colocam todo empenho para conci

liar os dois: trabalho e escola porque 11 .6e.m t1ta.ba.lho vi.ão vivo e. 

.6e.m e..6c.ola. viã.o p1togttido", conforme depoimento do aluno. 

Na realidade uma atividade constitui empecilho para 

outra, isto dâ para constatar tambem na fala da menina Andreia, 

14 anos. 

"T trabalho vi.o J a.1tdim Pe.1ti, a.e.o 1tdo â.6 6 h2 O e. .6 a.ia de. 

c.a..6a. 6h50; e.vi.tito vi.o t1ta.ba.lho â.6 7h00, ttta.ba.lho viu.ma. 

6âb1tic.a. de. le.viçol, .6ou. a.1t1te.ma.ta.de.i1ta.. Pa.1ta.mo.6 a..6 
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9h00 pa~a toma~ ca 6ê e ent~amo~ à~ 9h15. Tenho uma 

ho~a de almoço e ~aio à~ 6h00 da ta~de, de 4egun

da a 4exta". 

O relÕgio passa a ser o fiscal constante para que o 

compromisso seja efetuado no horãrio previsto. 

O mundo de compromisso desses alunos - trabalhadores 

quer escolar ou no serviço são preenchidos de regulamentos que 

os obrigam a agir. 

Constatamos outro exemplo quando na reunião de entre 

ga das avaliações do segundo bimestre de 1988 perguntamos a 

mãe do Adriano Luiz, 13 anos, aluno da 5~ serie do periodo no 

turno, qual o motivo da constante ausência do menino ãs aulas, 

e uma das causas do baixo aproveitamento que ele vinha aprese~ 

tando. 

O relato efetuado pelo prõprio aluno que estava na 

companhia de sua mãe nos surpreendeu. 

"Eu t~abalho na Ca~a da E46iha, ~ou ent~egado~, mai-0 

6aço muita-O coi-0a-0 mai-0, t~abalho na copa, vendo 40~ 

vete no balcão, etc. A minha ho~a de t~abalho na 

-0emana ê da-0 8h00 à-0 18h00 e eu aco~do à-0 7h00. No 

6im de -0emana (-0exta, -0âbado e domingo) eu t~abalho 

da-0 8h00 da manhã ã-0 10h00 da noite e ne-0-0e-0 dia-0 

tenho 15 minuto-O de almoço. Eu ganho Cz$ 75.000,00 

e tenho uma 6olga na -0emana. O dinhei~o que eu g~ 

nho ê lógico que ê p~a da~ em ca-0a, mai-0 eu 6ico 
com Cz$ 5.000,00. 

Este aluno faltava toda sexta-feira para trabalhar 

e as vezes tambem na segunda-feira, sõ que por cansaço. 

t claro que o aproveitamento escolar fica bastante 

prejudicado, e impossivel alguém que tenha tido uma jornada de 
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intensa atividade f1sica conseguir grande aprendizado na esc~ 

la, que ê a tarefa que se segue; o cansaço f1sico impede que o 

bom aproveitamento aconteça. 

Edmundo, 14 anos, 5~ sêrie, tambêm descreve: 

"Eu t1tabalho de. .t,e_gunda a .6á.bado na Folha de. São Pau 

lo, aeo1tdo de. mad1tugada, à.6 4h00 da manhã palta t1ta 

balha1t; .6ou jo1tnale.i1to, ehe.gando no .6e.1tviço pego um 

tanto de. jo1tnal e_ .6aio pa1ta ve.nde.1t, quando aeabo vo~ 

to palta p1te..6ta1t eonta.6. Ã.6 2h00 da ta1tde_ eu almoço 

no .6e.1tviço me..6mo, poltque. em ea.6a não dá. tempo. Saio 

a.6 14h30 e_ vou di1te.to pa1ta a e..6eola, e..6tudo da.6 

15h00 a.6 19h00; tem dia que. eu pe.1teo a ho1ta da e.6eo 
la. 

Reeebo Cz$ 75.000,00 po1t mê.6, pego vale todo dia 22. 

s5 tenho o domingo palta me dive1tti1t". 

A jornada de trabalho desses alunes varia bastante , 

embora prevaleça a de 8 horas, sendo 27,43% aqueles que indic~ 

ramo numero de horas trabalhada. t importante também mencionar 

os que desempenham 10 horas diãrias que são 14,16%, como tam 

bem e no t ã v e l os q u e t r a b a l h a m 9 h o r a s , c o r r e s ponde n d o a l O, 6 2%. 

A anãlise por serie mostra que os trabalhadores com 

jornada maior estão cursando as ultimas series. 

No ponto abordado sobre a forma de pagamento preval! 

ceu a mensal com um 'índice de 61,06 %, os diaristas sao em me 

nor numero e correspondem a 6,19 % porque ê prãtica desse tipo 

de pagamento os trabalhos de pedreiros e domesticas que apar! 

cem em pequena proporçao. Incluídos na designação 11 outros 11 (si_g_ 

nificando produção, tarefa, quinzena) existem 6,64 %. 

Essa forma de pagamento e pequena no processo produ

tivo em que eles estão inseridos. 
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3. 3.3. E~pe~ança do p~og~e~~o e ne~e~~idade de t~a b a 

lho 

Prosseguindo nossa investigação ficou claro que to 

dos expressam vontade de subir na escala social, uns permanece~ 

do no emprego que estão porque gostam; a grande maioria objeti 

va outras atividades embora para que isso aconteça sejam necessários 

cursos especificas; eles são 61,06 % e demonstram atravês da 

vontade de conseguir melhor salário, com o intuito de ver sa 

tisfeita maior quantidade de suas necessidades. 

Entre as razões que eles apontam como causas das mu 

danças prevalece a de gostar da profissão pretendida e se in 

cluem aqui 19,03% das opções; 13,28% mostram que a sua escolha 

estã voltada para aquela que dá mais dinheiro, 12,83 % express~ 

ram que o trabalho pretendido ê 11 melhor 11 e que e "uma maneira 

de crescer". Neste questionamento encontramos 23,45 % sem res 

pender e as demais opiniões são em numero reduzido. 

Os encarg~s mais pretendidos estão no setor terciário 

representados por: piloto, bancãrio, escritõrio, professor,m~ 

nequim, investigador, boy, digitador, enfermeira e outros. 

Eles correspondem ã vontade de 34,08% dos alunos, em seguida a 

parecem os interessados no setor industrial que são 8,40 % cu 

jas profissões ambicionadas são mecânico, metalúrgico, serra

lheiro, operador de mãquina, têcnico geral, eletrônica; em ter 

ceiro lugar aparece o serviço publico, com uma porcentagem de 

5,31 %, em seguida vem a profissão liberal com 3,98 % e os servi 

ços do mêsticos com 0,44 %. 

A necessidade de ajudar a familia e bastante presen-
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te no relato dos menores, 58,41 % dos 226 que responderam o que~ 

tionãrio declararam que seu ordenado compoe o orçamento mensal 

da familia, 46,44 % correspondem aqueles que ajudam nas despesas 

em geral como, compra de alimentação, pagamento de aluguel, luz, 

ãgua, 7,52 % compram alimentação, 1 ,33 % pagam aluguel, 0,44 % co 

laboram na manut~nção da casa, 2,22 % são aqueles que ganham p~ 

ra si. (vide Tabela 12). 

Outros informaram sua ajuda ã familia de outra forma, 

ai significa economia familiar e não remuneração; a partir do 

momento que eles assumem as tarefas domesticas liberando outro 

membro da casa para o trabalho assalariado, ou ajudando o pai 

em seu comercio, dispensando a contratação de um empregado, des 

ta maneira participam da reprodução da familia, embora de for 

ma indireta. 

Para a maioria deste grupo social a motivação funda

mental do seu trabalho e a necessidade de contribuir de alguma 

forma na renda familiar. São poucos os que justificaram seu 

trabalho como independência, ou mesmo vontade de assumir seus 

custos. 

Como observa Cortes (1986:203): 

» ••• ao 6e. c.on6ide.~a~ a e.6t~utu~a 6amilia~, mai6 e.! 

pe.c.i6ic.ame.nte. a da 6amZlia da6 c.la66e.6 t~abalhado

~a6 u~bana6, 6ob o ponto de. vi6ta da p~odução c.ap~ 

tali6:ta e. da ~e.p~oduçã.o da 6o~ça-de.-t~abalho, é. Pº! 
6Zve.l de.6ve.nda~ e.66a ambigfridade. do6 de.poime.nto6 

do6 me.no~e.6 a ~e.6pe.ito da ne.c.e.66idade. de. 6e.u t~ab~ 

lho. Ou 6e.ja, a in6tituição 6amilia~ 6ob o modo de. 

p~odução c.apitali6ta, no p~oc.e.~~o de. ~e.p~odução da 

6o~ça de. t~abalho, pa~tic.ipa do~ me.c.ani~mo~ pa~a 

tanto - ac.io nado~, na me. dida e.m que. ~e. e.nc.a~~e.ga da 
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TABELA 12 

SITUAÇAO DOS ENTREVISTADOS QUANTO ~ CONTRIBUIÇAO NO ORÇAMENTO 

FAMILIAR 

NAO NAO 
SIM NAO RESPONDEU TRABALHA 

EEPG Profa. Ri ta Bicudo Pereira 

5ª - . 08 01 02 serie -
6ª - . 06 01 03 serie -
7a - . 11 03 01 03 serie 

8ª - . 19 01 serie - -
Total 44 03 03 09 

-
EEPG Profa. El za Saraiva Monteiro 

5ª serie 07 - 01 02 
6ª serie 11 01 02 -
7a - . 19 01 05 serie -
8ª serie 10 

1 
07 01 04 

Total 47 09 04 11 

EEPG Guilherme de Almeida 

5ª serie 06 02 01 07 
6ª serie 05 1 - 01 05 
7ª serie 11 1 02 - 03 
8ª serie 05 01 03 01 

Total 27 05 05 16 

EEPG Prof. Alfredo Gomes 1 

5ª serie 05 01 05 03 
6ª serie - 02 01 02 

7ª - . 05 01 03 serie -
8ª serie 06 06 02 01 

Total 11 05 09 09 
-

TOTAL GERAL 132 22 21 51 
(58,417~ ) (9,74%) (9,29%) (22,56%) 

Fonte: Questionãrios aplicados - Outubro/85 

TOTAL 

11 

10 
18 
20 

1 59 

10 
14 
25 

1 22 

71 

16 

1 11 

16 
10 

54 

14 
05 
09 
15 

43 

226 
( 100%) 
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e da 6o~mação de novo~ t~ab alhado~e~ joven~ ". 

. l 3 2. 

A anãlise por serie se assemelha ao que jã foi expo~ 

to. Terminado o relato daqueles que mostraram vontade de mudar 

de atividade para progredir, encontramos 11 ,50 % que declararam 

estar contentes com o que fazem, em seguida aparece 22,57 % que 

representam os desempregados e os que nunca trabalharam, nao 

responderam 4,87 %. 

Quando se tenta entender o trabalho do menor no âmbi 

to das relações familiares, e necessãrio se levar em conta a 

situação da familia e e importante analisã-la, para se verifi

car os motivos delas terem lançado seus filhos ainda em forma 

çao no mercado de trabalho. 

Naturalmente ê o processo produtivo que ao definir o 

nivel de vida das familias lhes atribuem compromissos reais e 

que para verem solucionados, recorrem ao trabalho dos filoos me 

nores. 

A familia, enquanto fornecedora de força de trabalho 

tem sofrido diretamente o impacto das transformações sociais , 

a deteriorização das condições de vida das familias das classes 

trabalhadoras ocasionadas pelo baixo poder aquisitivo do chefe 

de familia, a alta constante do custo de vida, obrigam a inser 

ção do menor no mercado de trabalho. 

Na mesma linha de constatação Gouveia menciona, em 

sua pesquisa que realizou em São Paulo e Santo Andrê em 1981, 

(1982:9): 
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o t~abalho p~ecoce nao deco~~e nece-0-0a~iamente 

da de-0ag~egação 6 amilia~ ou do 6ato de o meno~ p~~ 

vi~ de uma 6amZlia incompleta. O que explica a en 
t~ada da c~iança ou do adole-0cente no me~cado de 

t~abalho, na maio~ia do-0 ca-00-0, -0ão, ante-O, a-O di 

6iculdade-0 6inancei~a-O deco~~ente-0 do-0 baixo-0 ~en 

dimento-0 do-0 adulto-O 11
• 

Entretanto em termos de grupo familiar, a entrada do 

menor no mercado de trabalho cria uma situação paradoxal. De 

um lado seu salãrio colabora para a elevação da renda familiar. 

De outro ele passa a ser concorrente do trabalhador adulto e a 

desvalorizã-lo; uma vez que trabalha o mesmo numero de horas e 

recebe valor mais baixo do que os pagos aos adultos. 

Quando se constata e rebaixamento do padrão de vida 

e a constante queda real dos salãrios, a familia assume a car 

ga de reproduzir a força de trabalho para o capital, numa si 

tuação criada por ele. 

3.3.4. O t~abalho e o ~endimento e-0cola~ 

Ao tentar analisar os caminhos do dia a dia dos nos 

sos alunos do curso noturno ficamos conhecendo as amargas es 

trategias por eles efetuadas. na vontade de consequir melhor 

situação na sociedade. Assumir a situação de estudar e traba-

lhar para o jovem significa enfrentar inumeros problemas. Ati 

vidade remunerada integrada a vida do menor que estuda tem si 

do considerada dificil de ser vivida principalmente se for por 

muito tempo. 

Os compromissos do trabalho acabam sendo empecilho p~ 

ra o aproveitamento normal dentro da escola e como o poder a 
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quisitivo desses alunos ê restrito, a escolaridade nao e pri~ 

ridade e eles acabam por abandonã-la, inicialmente por periodo 

temporãrio com intenção de retomá-la dentro das possibilidades. 

Apesar de na atualidade se pretender a democratização 

do ensino e mesmo que isto possa representar uma abertura para 

trabalhadores e seus filhos, a escola continua seletiva uma 

vez que no seu interior ela distribui diferentemente o saber dada a dificul 

dade das vãrias ãreas da sociedade de absorver os ensinamentos. Des 

ta forma permanecer na escola ê dificil; o menor trabalhador a 

ela se dirige esgotado, cansado, atê o momento que consegue um 

diploma, sem haver formação adequada para a sua profissão ou a 

caba desistindo de estudar. 

Dada a relevância do fato ê importante a anãlise en 

tre a intenção trabalho-escola e como ela acontece na vida des 

ses estudantes. 

Os dados em estudo, obtidos nas escolas pesquisadas, 

sao alguns dos indicadores dos conflitos desse cotidiano; eles 

se referem aos anos de 1984, 1985 e 1986, a escola deste peri~ 

do estã ligada ao ano de 1985 quando foram aplicados os ques

tionãrios. 

O referencial corresponde ãs tarefas que indicam a 

composição das escolas em março, nelas constam o ano, o perío

do que no caso refere-se ao noturno, o horãrio de funcionamen

to do curso, numero de classes, total de alunos matriculados em 

cada serie e total geral em 31 de março. As tabelas seguintes 

referem-se a realidade no decorrer do ano relatando: afastamen 

to por transferência, evadidos, retidos por freqüência, reti

dos por avaliação, promovidos e matricula total. O numero geral 
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em dezembro difere do indicado em março ocasionado pelas matrf 

culas e transferências ocorridas durante o ano. Esse histõrico 

compreende o periodo letivo de março a dezembro. 

A tabela 13 nos demonstra que a EEPG Profa. Rita Bicu 

do Pereira teve um numero de matriculas em março de 1984 no cur 

so noturno de 73 alunos para a 5! sêrie do primeiro grau que 

foram distribuidas em duas classes. No decorrer do ano houve 

transferências, matriculas.evadidos, retidos por frequência, retidos por 

avaliação e promovidos; em dezembro a situação era a seguinte: 

58,54 % de alunos que não foram promovido~. alguns deles nem 

chegaram a avaliação final e ocorreu da seguinte forma: 18 e 

vadidos, 18 retidos por freqOência, 12 retidos por avaliação , 

num total de 48 (58,54 %); 4 foram transferidos e 30 correspon

de ao numero de promovidos correspondendo a 36,59 %. No ano de 

1985 a situação apresentou pouca variação embora tenha aumenta 

do para 58,82 % o numero daqueles que permaneceram na mesma se 

r i e ; s e n d o 1 8 o s e v a d i d o s, 1 9 os r e t i d o s p o r f r e q O ê n c i a e 1 3 o s 

retidos por avaliação num total de 50 alunos, este resultado ê 

de dezembro para uma matricula de 79 alunos em março que form~ 

vam duas classes; neste ano nas quintas séries a promoçao foi 

de 36,48% correspondendo a 31 alunos. Continuando a anãlise na 

mesma sêrie no ano de 1986 constata mos que em março o numero 

de matriculas aumentou e isto ocorreu de forma gradativa nos 

três anos em anâlise; no mesmo ano os reprovados e evadi dos s~ 

maram 61 correspondendo a 71,76 %; as promoções baixaram para 

24,72 % correspondendo a 21, e os alunos transferidos fora:n 3,52%. 

O que ocorreu nestes três anos em relação ã 5~ sêrie 

do primeiro grau foi grande procura em março, aumentando o nu 



5~ SERIE 
MATRICULA/MARÇO ANO 

73 1984 

79 1985 

81 1986 

TABELA 13 

EEPG PROFa. RITA BICUDO PEREIRA 
RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 5ª StRIE 

CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

2 48 - 58,54% 30 - 36,59% 

2 50 - 58,82% 31 - 36,48% 

2 61 - 71,76% 21 - 24, 72% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola. 

TRANSFERIDOS 

4 - 4,87% 

4 - 4,70% 

3 - 3,52% 

MATRICULA 
TOTAL 

82 - 100% 

85 - 100% 

85 - 100% 

w 
O'I 
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mero de participantes todos os anos, o mesmo ocorreu com a eva 

são embora tenha sido mais acentuada no ano de 1986; as prom~ 

ções diminuíram de ano para ano e em 1986 baixaram de 

significativa. 

forma 

Para as sextas series a situação e semelhante, vamos 

encontrar grande numero de matriculas em março com mais alunos 

em 1985; quanto ã evasão notamos que ela começa a diminuir em 

relação ã quinta serie, apesar de ser alta tambem e apresenta 

maior elevação em 1986; a situação de dezembro mostra que as 

promoções decresceram entre 1984 a 1986. (vide Tabela 14) 

Os argumentos alegados corresponderam aos empecilhos 

que ã vi da de um tra ba 1 ha dor impõem: "Jte.pe.t.<. tJtê6 a.no6; 6 ou. e.o 

b~a.doJt de. 5n.<.bu.6 e. o hoJt~Jt.<.o nao d~ pJta. c.he.ga.Jt", "e.6ta.va. 6Jta.c.o, 

na.o .<.a. da.Jt de.6.<.6t.<.", "mot.<.vo de. tJta.ba.lho, nao d~ pa.Jta. c.he.ga.Jt 

ne.m na. 6e.gu.nda. a.u.la.". 

Encontramos uma certa estabilidade nas sétimas e oi 

tavas series no numero de alunos existentes no decorrer do ano, 

as evasoes diminuem sensivelmente e se tornam ainda menor no 

ultimo ano do curso. (vide Tabelas 15 e 16). 

Essa mesma realidade e constatada por Cortes (1986 

317), em seu trabalho sobre o menor na cidade de Araraquara: 

" ... i pla.u.6Zve.l Jte. 6e.Jt.<.Jt-6e. a.o a.tJta.60 e.6c.ola.Jt de.66a. 
popu.la.çao a.66.<.m e.orno ~ e.va.6ao e.6c.ola.Jt e.x.<.6tente.". 

A forma mais direta para eu saber o motivo da desis

tência de estudar foi procurar esses alunos em casa e perguntar 

ao menor porque parou de estudar, dessa maneira constatei tam 

bem ate que ponto o trabalho interfere na formação educacional 

desses jovens. 



ó~ SERIE 
MATRICULA/MARÇO ANO 

79 1984 

83 1985 

76 1986 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TABELA 14 
EEPG PROFa. RITA BICUDO PEREIRA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 6~ StRIE 

1 

CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 
-

2 48 - 55,82% 36 - 41,86% 

2 50 - 53,76% 37 - 39,78% 

2 51 - 62,96% 27 - 33,34% 

TRANSFERIDOS 

2 - 2,32% 

6 - 6,46% 

3 - 3,70% 1 

1 

MATRICÚLA 
TOTAL 

86 - 100% 

93 - l 00% 

81 - 100% 

w 
co 



7ª SERIE 
MATRICULA/MARÇO ANO 

-

71 1984 

76 1 1985 

71 1986 

TABELA 15 
EEPG PROFa. RITA BICUDO PEREIRA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 7ª StRIE 

CLASSES EVASAO-RETIDOS PROMOVIDOS 

2 27 - 36,49% 43 - 58, 11 % 

2 29 - 34,93% 54 - 65,07% 

2 26 - 36,61% 41 - 57,75% 
1 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

MATRICULA 
TRANSFERIDOS TOTAL 

4 - 5,40% 74 - 100% 

o - - 83 - 100% 

4 - 5,64% 71 - 100% 

--



8~ StRIE 1 

TABELA 16 
EEPG PROFa. RITA BICUDO PEREIRA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 8~ SERIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASAO-RETI DOS PROMOVIDOS 

62 1984 
1 

2 16 - 25,39% 46 - 73,02% 

72 1985 2 19 - 25,00% 57 - 75,00% 

1 

76 1986 2 16 - 20, 77% 58 - 75,34% 

-

Fonte: Dados fornecidos pela escola. 

-

TRANSFERIDOS 

l - l ,59% 

- -

3 - 3,89% 

1 

1 

1 

MATRICULA 
TOTAL 

63 - 100% 

76 - l 00% 

77 - 100% 

. __. 
+:> 
C> 
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As explicações dadas pela desistência da escola ref~ 

rem-se na sua maioria a empecilhos ocasionados pelo trabalho : 

"hoJtéiJtio de. .:t.Jtabalho, não dava paJta c.tie.gaJt ne.m na .6e.gunda aula", 

"c.an.6aç.o do .:t.Jtabalho", "e..6.:t.ava 6Jtac.o não ia daJt pa!ta pa.6.6aJt de. 

.6i.6.:t.i'', "e..6.:t.ava 6Jtac.o po!tque. bJtinc.ava muito", "Jte.pe..:t.i .:t.Jt~.6 ve. 

ze..6 e. de..6i.6.:t.i", "i.6.:t.o po!tque. .:t.Jtabalhava po!t .:t.uJtno e. na. f.ie.ma.na 

que. e.Jta. e..6c.alado paJta .:t.aJtde. e. noi.:t.e. não ia na aula", "não c.on 

f.ie.guia apJte.nde.Jt ma..:t.e.má.:t.ic.a". Um ponto sobre o qual me parece 

importante chamar a atenção e que o aluno coloca sobre si a 

culpa de ".:t.e.Jt baixo a.p!tove.i.:t.ame.n.:t.o", da "di6ic.ulda.de. de. ap!te.n

de.Jt", do "não que.Jte.Jt e..6.:t.udaJt", etc. Foram poucos os que decl~ 

raram que a "a aula não e.Jta in.:t.e.Jte..6.6an.:t.e.", "o p!to6e..6.6oJt não .6a 

bia. e.n.6inaJt". 

Outras razoes são freqüentemente mencionadas como e~ 

gotamento fisico, cansaço; alguns ainda colocaram o fato de ter 

muito sono e dormir na aula, porque trabalhavam pesado o dia 

todo. 

A realidade da EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro e 

semelhante a da escola relatada anteriormente; a evasão nas 

quintas e sextas series e grande melhorando nas setimas e se 

estabilizando nas oitavas. (vide Tabelas 17 a 20). 

A escola no ano de 1984 contava com 105 alunos matri 

culados na quinta serie do curso noturno, no mês de março, cu 

ja divisão deu origem a três classes. No decorrer do ano vamos 

constatar a evasão de 35 deles e 20 ficaram retidos por avali~ 

ção, eles correspondem aos alunos que de uma forma ou de outra 

nao conseguiram ir para a serie seguinte e representam 51,87% 

das classes, os promovidos são 47,53 % e vai aparecer 6,60 % que 
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se transferiram. 

No ano de 1985 vamos encontrar duas quintas series e 

72 alunos: essa redução se deve a uma seleção feita pela dire 

ção da escola; não foram aceitos os desistentes do ano ante-

rior, como também aqueles que sô deram problemas disciplinares 

e nao apresentaram aproveitamento nos estudos; a evasão desse 

ano nessa serie foi de 62,95 % correspondendo aos evadidos, re 

tidos por avaliação e retidos por freqüência, os promovidos fo 

ram 27,18 % e vai aparecer a transferência de 9,87 % da classe. 

Como a evasão das quintas series foi grande, no ano 

de 1986 a direção da escola resolveu ampliar o numero de clas

ses das primeiras series e criar no noturno o curso supletivo, 

iniciando o funcionamento de uma primeira e de uma segunda se 

ries. A direção da escola achou viãvel essa mudança por prete~ 

der maior aproveitamento por parte da clientela, o que nao vi 

nha ocorrendo com as quintas series cujos alunos alem de nao 

apresentarem aproveitamento davam inúmeros problemas de disci

plina. A única quinta serie que ficou apresentou no decorrer do 

ano alto indice de evasão correspondendo a 18 alunos, e 3 fo 

ram retidos por avaliação: vemos ai constatado um indice de 

52,5% da classe que não conseguiram dar continuidade aos seus 

estudos; foram promovidos 45 % do total e aparece uma tran~erên 

eia. Comparando-se os três anos encontramos baixo indice de a 

provação no ano de 1985 melhorando sensivelmente em 1986; tal 

fato se deve ã seleção da clientela. 

Relatamos informações obtidas na escola sobre o pr~ 

cedimento adotado para se tentar melhorar o aproveitamento da 

quela clientela: a maneira encontrada para não prejudicar os 
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que tinham interesse em estudar foi excluir os indisciplinados. 

Ate que ponto constitui acerto a atitude adotada ou 

estaria a escola funcionando como Õrgão reprodutor de desigual 

dades sociais? 

Partindo-se do pressuposto que esses alunos indisci

plinados sejam oriundos de familias desagregadas ou incompl! 

tas, de que forma poderiamas exigir deles o que nunca aprende

ram? Ou estaria a escola se desencumbindo da tarefa de edu

car? 

As sextas series dessa escola nos anos que estão sen 

do investigados tiveram duas classes, em 1984 o numero de alu 

nos era de 71, em 1985 aumentaram para 77 e em 1986 diminuíram 

para 65; a relação dos desistentes e dos retidos por avaliação 

ou por freqüência diminuíram em relação ã serie anterior e cre~ 

ceram as porcentagens de promoções que foram 65,29% em 1984 , 

51,83% em 1985 e 53,74 % em 1986. 

Nas sétimas series vamos encontrar uma estabilidade 

maior tanto quanto ocorreu na escola anterior, o numero de alu 

nos evadidos e retidos diminui como nos mostra a tabela a se 

guir. 

A evasão e reprovaçao nesta escola foi maior nesta 

serie em relação a EEPG Profa. Rita Bicudo Pereira; as aprov~ 

çoes cresceram em 1984 e 1986. 

No ultimo ano do curso a situação e mais estãvel, o 

n um e r o d e ma t ri c u 1 a s d e ma r ç o s e e q u i 1 i b r a c o m a s a p r o v a ç ões d e 

dezembro, as evasoes e reprovações são pequenas. 
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TABELA 17 
EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEJRO 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 5- StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASAO-RETIDOS PROMOVIDOS 

l 05 1984 3 55 - 51,87% 44 - 41,53% 

72 1985 2 51 - 62,95% 22 - 27,18% 

38 1986 l 21 - 52,50% 18 - 45,00% 
-

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

7 - 6,60% 

8 - 9,87% 

l - 2,5 % 
----

1 

1 

MATRICULA 
TOTAL 

l 06 - 100% 

81 - 100% 

40 - 100% 

. ...... 
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MATRICULAS/MARÇO ANO 

71 1984 

77 1985 

65 1986 

TABELA 18 
EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEIRO 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 6~ StRIE 

CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

2 22 - 30,55% 47 - 65,29% 

2 37 - 44,56% 43 - 51,83% 

2 30 - 44, 77% 36 - 53,74% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

1 MATRICULA 
1 

TRANSFERIDOS TOTAL 

3 - 4, 16% 72 - 100% 

3 - 3,61 % 83 - 100% 

1 - 1,49% 67 - 100% 
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MATRICULA/MARÇO ANO 

1 
70 1984 

74 1985 

72 1986 

TABELA 19 
EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEIRO 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 7~ StRIE 

CLASSES EVASAO-RETIDOS PROMOVIDOS 

-

2 16 - 22,87% 52 - 74,28% 

2 36 - 45,55% 37 - 46,86% 

2 31 - 40,78% 43 - 56,59% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

MATRICULA 
TRANSFERIDOS TOTAL 

2 - 2,85% 70 - 100% 

6 - 7,59% 79 - 100% 

2 - 2,63% 76 - 100% 
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TABELA 20 
EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEIRO 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 8~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

55 1984 2 10 - 17' 23% 47 - 81,05% 

61 1985 2 16 - 25,80% 41 - 66, 14% 

56 1986 2 15 - 26,31% 42 - 73,69% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

MATRICULA 
TRANSFERIDOS TOTAL 

-

l - l, 72% 58 - 100% 

5 - 8,06% 62 - 100% 

- - 57 - 100% 
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Minha investigação na residência dos desistentes da 

EEPG Profa. Elza Saraiva Monteiro revelou a mesma realidade jâ 

constatada: "t1tabatho atê â.6 20h00 n.ão dá pa1ta c.he.ga1t", "in.di~ 

c.iplin.a, !te.e.e. bi tJtan.6 6 e.Jtên.c.ia", "di 6ic.u.ldade. e.m mate.má.ti e.a", "C.!!._ 

me.c.e.i n.amo1ta1t me.u. pai me. tiJtou. da e..6c.ola", "t1tabalho lon.ge.". 

A anâlise efetuada corresponde ã realidade do Jardim 

Peri, a seqüência da investigação vai abordar escolas que se 

localizam em setores vizinhos, cuja finalidade e averiguar se 

existe semelhança nos fatos ocorridos. 

Constatei que na EEPG Guilherme de Almeida nesses 

três anos o numero de alunos matriculados em cada uma das se 

ries foi muito maior do que nas escolas descritas, ela contou 

com organização de classes que variou de 4 a 6 por serie, como 

demonstram as tabelas 21, 22, 23 e 24. 

A seqüência da realidade desta escola se assemelha 

as duas anteriores. Apresenta um numero grande de matriculas em 

março e no decorrer de ano ocorre evasão e reprovação grande ; 

sendo que este fenômeno e maior nas quintas series diminuindo 

na sexta e se estabilizando nas setimas e oitavas series. 

As entrevistas feitas nas casas dos desistentes reve 

laram um quadro semelhante aos que jâ foram colocados; as tabe 

las 25 a 28 referem-se a realidade da EEPG Prof. Alfredo Gomes. 

A realidade desta escola e constituida de 242 alunos 

do curso noturno no ano de 1984, eles estavam distribuidos em 

duas classes por serie, nesse anonas quintas series, houve uma 

evasão de 58,22 % sendo que 28 correspondiam aos evadidos e 18 

os retidos por avaliação, foram promovidos 32,92 % e 7 se trans 

feriram correspondendo a 8,86 %; essas classes em março tinham 
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TABELA 21 
EEPG GUILHERME DE ALMEIDA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 5~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASAO-RETIDOS PROMOVIDOS 

216 1984 6 189 - 80,28% 44 - 18,88% 

207 1985 6 121 - 64,01% 64 - 33,88% 

178 1986 5 123 - 69, 11 % 54 - 30,33% 
-

Fonte: Dados fornecidos pela escola. 

1 MATRICULA 
TRANSFERIDOS 1 TOTAL 

2 - 0,84% 236 - 100% 

4 - 2, 11 % 189 - l 00% 

l - 0,56% 178 - 100% 
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TABELA 22 
EEPG GUILHERME DE ALMEIDA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 6~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

188 1984 5 160 - 72,07% 57 - 25,68% 

162 1985 5 85 - 52,48% 73 - 45,06% 

200 1986 6 133 - 66,5 % 67 - 33,50% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

5 - 2,25% 

4 - 2,46% 

- -

MATRICULA 
TOTAL 

222 - 100% 

162 - 100% 

200 - 100% 

-

Ul 
o 
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TABELA 23 
EEPG GUILHERME DE ALMEIDA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 7~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASAO RETIDOS PROMOVIDOS 

151 1984 5 81 - 51,92% 71 - 45,52% 

157 1985 5 60 - 60,0 % 36 - 36,0 % 

157 1986 5 1 90 - 57,34% 66 - 42,03% 
1 
1 

Fonte: oados fornecidos pela escola 

MATRICULA 
TRANSFERIDOS TOTAL 

4 - 2,56% 1 156 - 100% 

4 - 4,0 % 100 - l 00% 

l - 0,63% 157 - l 00% 

(.11 
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TABELA 24 
EEPG GUILHERME DE ALMEIDA 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 8~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

136 1984 4 62 - 37,80% 100 - 60, 99% 1 

118 1985 4 31 - 25,40% 89 - 71,97% 

139 1986 4 35 - 25,19% 102 - 73,38% 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

2 - 1, 21 % 

2 - 1,63% 

2 - 1,43% 

MATRICULA 
TOTAL 

1 

164 - 100% 

122 - 100% 

139 - 100% 

(J1 

N 
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TABELA 25 
EEPG PROF. ALFREDO GOMES 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 5~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASAO-RETIDOS PROMOVIDOS 

--~ 
62 1984 2 

1 
46 - 58,22% 26 - 32,92% 

75 1985 2 39 - 49,36% 37 - 46,85% 
1 

83 

1 

1986 2 68 - 72,34% 16 - 17,03% 
1 
1 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

7 - 8,86% 

3 - 3,79% 

lo - 10,63% 

MATRICULA 
TOTAL 

79 - 100% 

79 - 100% 

94 - 100% 

<.TI 
w 
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TABELA 26 
EEPG PROF. ALFREDO GOMES 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 6! srRIE 

1 
MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 1 

1 

66 1984 2 36 - 45,0 % 41 - 51,25% 

7l 1985 2 58 - 78,37% 14 - 18,93% 

79 1986 2 55 - 65,47% 24 - 28,58% 

--

Fonte : Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

3 - 3,75% 

2 - 2,70% 1 
1 

5 - 5,95% 

MATRICULA 
TOTAL 

80 - 100% 

74 - 100% 

84 - 100% 

. __, 
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TABELA 27 
EEPG PROF. ALFREDO GOMES 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 7~ StRIE 

1 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES E VASJ!:O-RE TI DOS PROMOVIDOS 
--

60 1984 2 27 - 38,57% 1 41 - 58,58% 1 

51 1985 2 37 - 71,15% 15 - 28,85% 

39 1986 l 23 - 57,5 % 15 - 37,5 % 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TRANSFERIDOS 

2 - 2,85% 

- -

2 - 5,0 % 

..__ 

MATRICULA 
TOTAL 

70 - 100% 

52 - 100% 

40 - 100% 

. __, 
(.11 
(.11 



- -----
8~ StRIE 

MATRICULA/MARÇO ANO CLASSES 

54 1984 2 

45 1985 2 
1 

20 1986 1 

Fonte: Dados fornecidos pela escola 

TABELA 28 
EEPG PROF. ALFREDO GOMES 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS - 8~ StRIE 

EVASÃO-RETIDOS PROMOVIDOS 

16 - 30,76% 36 - 69,24% 

20 - 44,44% 20 - 44,45% 

4 - 20,0 % 15 - 75,0 % 

-

TRANSFERIDOS 

-

5 - 11,11 % 

1 - 5,0 % ! 
1 

MATRICULA 
TOTAL 

52 - 100% 

45 - 100% 

20 - 100% 

c..n 
O'I 
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62 alunos. Em 1985 a matricula em março aumentou para 75 alunos 

e a evasao diminuiu para 49,36 %, 35 eram os evadidos e 4 os re 

tirados por avaliação, transferidos nesse ano aparecem 3,79 %. 

Em 1986 as matriculas em março foram de 83 alunos embora suba 

bastante a evasão para 72,34 % cuja situação correspondia a 56 

evasoes, 1 retido por freqüência e 11 retidos por avaliação, os 

promovidos foram 17,03 % e houve 10 transferências. O ano de 

de 1986 teve maior numero de matriculas em março como tambem 

ocorreu uma grande quantidade de evasões e reprovaçoes, o nume 

ro de aprovados foi o mais baixo do periodo em anãlise. Nas 

sextas series encontramos matriculas em março suficiente para 

formar duas classes em 1984, a evasão desta serie foi de 45,0 % 

incluidos os alunos retidos por avaliação, os promovidos foram 

51,25% e transferidos houve 3. No ano de 1985 para 71 matricu

las em março tivemos 78,37% entre retidos e evadidos; porcent~ 

gem muito alta; a promoção contou com 18,93% quantidade pequ~ 

na pelo numero de alunos que passaram pela escola no decorrer 

do ano; para 1986 vamos constatar 79 matriculas em março, duas 

classes formadas; em dezembro aparece 65,47 % de alunos que pe~ 

maneceram na mesma serie incluindo retidos e evadidos, as pr~ 

moçoes contaram com 28,58%. 

Na sétima sêrie as matriculas em março vao variar, em 

1984 aparecem 60 matriculados que formaram duas classes; no a 

no seguinte são 51 os alunos no começo do ano, que tambem de 

ram origem a 2 classes; em 1986 aparecem 39 alunos que forma 

ram uma classe, os alunos evadidos baixaram em relação ao ano 

anterior, embora continuasse alto o numero de promoções. 

Vamos encontrar uma estabilidade maior na oitava se 
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rie, nos dois primeiros anos aparece em março 54 e 45 alunos 

que formam 2 classes, em 1986 esse numero se reduz para 20 de 

saparecendo uma classe, melhora o indice de aprovação e a de 

sistência no decorrer do ano diminui. 

As questões apontadas como causa da desistência nes 

sa escola revelam que a sua clientela refletem ser, alguns de 

les, originãrios de familias desagregadas ou mesmo provir de 

familias incompletas. 

A maneira tribulenta e mesmo grosseira de se relacio 

narem, demonstra pessoas que nunca tiveram em casa alguém que 

os orientasse sobre a forma mais acertada de se relacionar com 

os colegas ou mesmo com superiores que os orientam dentro da 

escola. 

Quando estive nesta escola para aplicar os question! 

rios tive oportunidade de observar isso como também alguns de 

les de forma pouco delicada negaram a responder ãs questões 

embora fosse esclarecido que eles não eram obrigados a fazê-lo. 

Quando percorri a casa dos desistentes para questio-

nar a causa do abandono do estudo ouvi as seguintes respostas: 

"t1tabalho, e. o lugaJt que. pa.ó.óo paJta ehe.gaJt e.m ea.óa i pe.1tigo.óo" 

( 6ave.la), "n.ão tin.ha eon.diç.ão de. eomp1ta1t mate.1tial", "pai 6al~ 

ee.u, tive. que. t1tabalha1t e. o ho1tâ.1tio n.ão dâ. pa!ta ehe.gaJt", " .õaZ 

po1tque. n.o ambie.n.te. e..óeola!t havia muita in.di.õeiplin.a". 

Os dados apresentados mostram que a evasão escolar no 

noturno e muito grande como também a repetência, mais acentua-

d 5as 6as - . 7as as - d a nas -- e -- series; para as -- e 8-- a situaçao mu a, e 

xiste uma estabilidade maior na freqüência e cresce o numero de 

aprovações. 
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A trajetõria percorrida para se entender algumas ati 

tudes praticadas pelos menores estudantes do periodo noturno da 

periferia nos leva a uma serie de reflexões sobre os conflitos 

no valor da escola para o menor estudante e o retorno dado pe

lo mercado. 

Ficou constatado que a clientela em estudo faz parte 

de familias de trabalhadores que têm necessidade, para comple

tar o orçamento familiar, lançar seus filhos menores e estudan 

tes no mercado de trabalho, cuja finalidade e colaborar nas des 

pesas e assumir alguns gastos pessoais. 

Constatação anterior nos leva a concluir que quando 

se propoem a conciliar escola e trabalho inúmeras barreiras a 

parecem. 

Esses alunos saem de casa muito cedo, enfrentam con 

dução geralmente lotada, trabalham o dia todo, no fim da tarde 

de volta sã têm tempo de tomar um banho, pegar o material e ir 

para a aula. São poucas as condições que lhes sobram para o a 

prendizado; fatigado e sem coragem o unico interesse que lhes 

sobra e a satisfação do encontro com amigos alem do ambiente se 

guro que a escola lhes oferece para que desenvolvam um circulo 

melhor de amizades. 

Com o decorrer dos meses surgem as primeiras avalia

çoes, mediante os resultados eles se desencantam, tentam mais 

um periodo, embora a recuperação seja dificil pela falta de 

tempo disponivel para estudar, alem da fadiga e tempo hãbil p~ 

ra chegar no inicio do periodo, colaborem para a situação se 

tornar cada vez pior e acabam desistindo da escola com espera~ 

ças de poder recomeçar no ano seguinte. 
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N ão h a o p ç a o : o t r a b a 1 h o p r e c i s a s e r ma n t i d o c o mo 1 em 

bra Carvalho (1985:35): 

" ... o alu.no do c.u.Jt.60 notu.Jtno .6Ó ê. alu.no poJtqu.e. tJt!!:_ 

balha. E pelo óato de e.6taJt tJtabalhando ou. p!toc.~ 

Jtando tJtabalho qu.e ele .6e matJt,lc.u.la na e.6c.ola". 

O mercado de trabalho urbano seja ele no comercio ou 

na industria exige cada vez mais dos individuas qualificação p~ 

ra o desempenho dos cargos que possam oferecer. 

O jovem se vê pressionado a se matricular na escola 

afim de conseguir o emprego e continua nela com o objetivo de 

melhorar na função que passa a desempenhar. 

Isto se deve ao fato de se julgar que a tarefa de e~ 

colarização prepara o individuo para desempenhar melhor o car 

go que ocupa, embora saibamos que o trabalho bloqueia, trunca 

ou mesmo encerra a trajetõria educacional do menor. 

Informações estatisticas divulgadas pelo IBGE sobre 

a ultima década como também os dados do PNAD dos últimos anos 

têm mostrado crescente incorporação de menores de idade no 

mercado de trabalho, observa-se elevação dos niveis de escola

ridade como também tem aumentado a quantidade de menores que 

trabalham e estudam. 

Dando seqüência aos questionamentos procurei obter 

informação sobre a importância do estudo e do trabalho na vida 

das pessoas em anãlise. 

O resultado das opiniões de todas as escolas incluin 

do-se anãlise por serie para detectar a maturidade do aluno,ob 

tivemos grande ênfase da importância do conhecimento obtido na 

escola para vencer na vida; possibilitando em termos futuros , 
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melhor emprego ou mesmo subir de cargo no trabalho em que es 

tão. 

O resultado correspondeu a 57,08 % representando a o 

pinião de 129 alunos; sõ na sexta sêrie que predominou: "a mbo.6 

.6ao i mpottt ante. .6 - t tta balho e. e..6 tudo ". 

Obtivemos alguns comentãrios que os ensinamentos es 

colares são pouco utilizados no desempenho de suas funções de 

trabalho, eles ajudam de forma geral, alegaram que nao ê preci 

so estudar para trabalhar e que o desempenho da função melhora 

com a prãtica. 

Em segundo lugar, correspondendo a 36,37 % das opi 

niões num total de 83 alunos, apareceu ambos (trabalho e estu 

do são importantes); os que deram essa resposta justificaram 

suas razões ressaltando o valor da dependência uma da outra: 

".6e.m tttabalho n~o eomo e. .6e.m e..6tudo n~o .6ubo no e.mp~e.go". Vê

se aqui um ciclo vicioso, preenchido de problemas ocasionados 

por se tentar desempenhar as duas atividades. 

Os problemas enfrentados pe l o menor representam in 

cumbências dificeis de carregar. No trabalho eles são os ele 

rnentos chaves nas relações sociais de produção; no estudo, p~ 

los ensinamentos recebidos, eles constituem objeto de reprodu

ção da ideologia dominante face ã necessidade social no prepa

ro da força de trabalho . 

Valorizando sõ o estudo tivemos 25,22 % corresponden

do a opinião de 57 alunos e se obteve deles as expressões: " o 

e..6t udo é. im potttant e. patta pode.tt t e. tt uma pttoói.6.6ão me.fhott", " p~ 

tta me.lhottatt na v.i..da ", " patta ptte.ve.nitt o ~ututto ". 
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Dando importância so ao trabalho a porcentagem de va 

lor e pequena (5,31 %) e se justificaram nas frases "-t tta.ba.lho p~ 

tta. me. .6 u.6-le.Yl.-ta.tt", "ê. mui-to impo tt -la.Yl.-te.". 

Foi abordado também como questão importante no dia a 

dia do estudante trabalhador a distância que ele tem que perco~ 

rer de casa ao trabalho e de casa ate ã escola. 

O local do emprego da maioria dessas pessoas estã dis 

tante do Jardim Peri de oito a dez quilometras; 18,58 % fazem es 

se trajeto, predominando alunos de sétimas e oitavas series. 

Distantes do trabalho de cinco a sete quilometras ap~ 

recem alunos com 14 anos de idade representantes de quintas e 

sextas series; trabalhando no Jardim Peri existem 16,37 %. 

Em relação ao trajeto que eles fazem para chegar na 

escola e pequeno, a maioria desses estudantes mora nas proximi

dades dela: para 67,70 % dos alunos, suas casas estão a quinhe~ 

tos metros da escola; ate mil metros existem 17,70%. A porcent~ 

gem que tem dois quilometras de distância e pequena (4,87 %) e 

trajeto superior e inexpressivo. Convém lembrar que essas dis 

tâncias são feitas a pe. Via de regra a condução que esses alu 

nos utilizam para chegar ao trabalho e Ônibus: 44,69 % deles uti 

lizam so ônibus; trabalhando perto e que dispensam transporte sao 

19,47 %; tendo necessidade de tomar ônibus e metrô existe uma po~ 

centagem de 10,62%; as demais formas de locomoção como bicileta, 

moto são insignificantes. Utilizando-se de duas conduções enco~ 

tramas 8,85%. E bastante expressivo o numero de alunos que dei 

xaram de mencionar como chegam ao local de trabalho. 
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~ pergunta sobre a freqUência ã escola fora do horã 

rio de aula, 83,63 % responderam que isso não ocorre por que~ 

tões Õbvias, eles trabalham e não possuem tempo livre para fa 

zê-lo. Constata-se que a experiência social desses menores e 

bastante restrita, influenciada pela condição de trabalhador. 

Quando acontece situação inversa, isto ê, alunos que 

estão em fêrias do trabalho, ou aqueles cujo expediente ê meio 

periodo ocorre que não existe espaço livre que eles possam ut1 

lizar no prêdio da escola isto porque elas funcionam com hora 

aula das 7h00 ãs 23hl0 não possibilitando nem a utilização da 

quadra, porque o barulho perturba o andamento das aulas. O p~ 

riodo disponivel da ãrea escolar para a comunidade ocorre nos 

fins de semana: ê por isso que vai aparecer 43,75% freqUenta~ 

do a escola no domingo e 25,0% no sãbado, eles vão participar 

de treinos, organizam jogos amistosos e ãs vezes campeonato. 

Foi indagado sobre o que eles mais apreciavam na es 

cola: 44,26% revelou que ê da atenção e do tratamento dado p~ 

los professores; 25,24 % expressaram sua afeição pelos colegas, 

interesse nos diãlogos e troca de idêias que ocorre nos inter

valos e recreios; apareceu tambêm um grupo de 10,49% que gosta 

dos ensinamentos que recebem. 

Surgiu uma porcentagem de 5,90 % que gostavam da qu~ 

dra para se divertir e 3,93 % tinham interesse por um pouco de 

tudo; em pequena proporçao apareceram aqueles a quem agradavam 

conversar com as meninas, os passeios organizados na escola, a 

diretora, as festas, o espaço aberto para criatividade; surgi

ram inclusive os que não gostavam de nada. 
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3.3.5. Relaçõe~ aluno-e~cola-t~abalho 

A escola procura desenvolver no aluno a capacidade de 

pensar, analisar e interpretar de forma critica a realidade que 

o cerca. Essa realidade é o todo que envolve a sociedade e nat~ 

reza; cabe ao professor levar o aluno a compreender o espaço pr~ 

duzido pela sociedade. 

Para que isso aconteça e necessãrio ele entender as 

relações entre os homens na produção dos bens materiais. 

Existe uma divisão acentuada entre trabalhador manual 

e o intelectual; o ensinamento transmitido ao trabalhador-estu

dante na escola tem pouca relação com a sua pratica de trabalho. 

A nossa sociedade estabelece divisões no saber, a pr~ 

xis escolar estã voltada para a formação global do estudante 

segundo ela pretende dar ao estudante o necessãrio para se rela 

cionar com o grupo a medida que lhe for cobrado segundo seu am 

bito de relações. 

Dessa forma ela funciona como seletora daqueles que 

por motivo de trabalho, ou mesmo de grupo social lhes faltamcon 

dições de assimilação através dessa prãtica ela distribui dife 

rentemente o saber. 

Quando o aluno procura um emprego exige-se dele estu 

do para entrar, embora na pratica não vã utiliza-lo. Também p~ 

ra que haja estabilidade no trabalho e progresso na carreira e 

exigido que ele prossiga nos estudos. 

A pratica do ensinamento na escola difere daquela da 

da no trabalho; na sala de aula a matéria ê transmitida pelo 
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professor para um grupo de 35 a 40 alunos e e a prova que vai 

avaliar se o aluno aprendeu ou não, a sua aprovaçao e determi-

nada pela média dos quatro bimestres. Isto não ocorre no empr~ 

go quando se admite um empregado, o encarregado ensina o servi 

ço e ele jã vai executando o trabalho, o chefe fiscaliza e cor 

rige os erros e aos poucos a tarefa vai saindo melhor. 

Jã ficou constatada a importância que o aluno-traba

lhador dã ao estudo depositando nele a esperança de melhorar 

sua posição na escala social embora existam outros motivos da 

freqüência ã escola alêm da: 

" ... cnença de que a exten~ão da e~colanidade i im 
pontante pana a obtenção de um bom empnego pana 
pnognedin na vida". 

como coloca Gouveia (1983:7). Eles deixam claro que gostam do 

periodo de escolaridade porque existem outros elementos que o 

tornam agradãvel; a escola e o ponto de encontro com os amigos, 

o local onde trocam idéias de forma descontraida como também 

onde se relacionam com as meninas. 

o ensino noturno é a unica opçao para o trabalhador 

pois os depoimentos obtidos mostram que o serviço lhe foi im 

posto por necessidade familiar ou até mesmo para se manter. 

Existe uma condição social especial, um horãrio dif~ 

rente que de uma forma aparente pretende lhe fornecer condições 

de igualdade no grupo, embora seja bastante discriminatõria qua.!!_ 

do tudo isso ocorre em função da posição que o estudante do no 

turno desempenha no processo produtivo. 

O conteúdo desenvolvido no noturno é limitado: ele é 

organizado de acordo com as condições de assimilação da class~ 
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esses aluno~ enfrentam uma tarefa intelectual apos um dia de 

trabalho intenso e por muito otimista que se seja o seu apre~ 

dizado e pequeno. Tambem nos mostra Carvalho (1985:35): 

" ••• e.rn .6Zri.te..6e., e.ri.6..i.ria-.6e. rne.rio.6 ã rio..i..te., e.x..i.ge.-.6e. 

rne.rio.6 e. 1te.p1tova-1.>e. rna..i.1.>". 

o cotidiano permeado de conflitos nao e percebido p~ 

lo trabalhador estudante que ao terminar sua jornada de traba 

lho dirige-se para a escola em busca do saber, cansado, mal a 

limentado e nem sempre consegue aprender. 

Mediante as avaliações e ã constatação do resultado 

negativo, ele se desestimula, desiste antes do final do ano p~ 

r a não sofrer hum i l h ação com a reprova ç a o ; d i ante d e tantos pr~ 

blemas ele se atrasa e perde na competição do mercado de traba 

lho e passa a ser mais explorado. 

Sua presença no processo produtivo significa a subs 

tituição do trabalhador adulto para o mesmo desempenho embora 

a intenção seja lhe atribuir pouca qualificação e reduzir o seu 

salãrio. 
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CONSIVERAÇOES FINAIS 

De acordo com o que foi colocado como objetivos no 

inicio deste trabalho, buscamos investigar as condições reais 

existentes entre estudo e trabalho do menor; as relações entre 

escola e o processo produtivo; a importância do trabalho do me 

nor para a sociedade e sua participação para complementação da 

renda familiar. 

Reflexões efetuadas sobre as investigações obtidas 

nos questionarias e depoimentos dos alunos mostram-nos alguns 

fatos importantes. 

r maior o numero de menores que participam do proce~ 

so produtivo por necessidade de complementar a renda familiar, 

ocasionada pela baixa remuneração de seus pais, do que os alu 

nos que trabalham para si, ou mesmo daqueles que efetuam tal 

pratica para conseguir prestigio em seu meio social. Ficamos 

sabendo que os familiares desses alunos são migrantes do Esta 

do de Minas Gerais e dos Estados Nordestinos, na sua grande 

maioria atraidos pela ideia do "amplo" mercado de trabalho que 

a cidade de São Paulo ofereceria, a partir da dêcada de 1960, mo 

menta em que a 

" ... Met~5pole eon~tltul lmpo~tante mediação no p~~ 

ee~~o de lnteg~ação ent~e a ee onomla do PaZ~ e o 
me~ea do lnte~naeio nal". ( 198 6 : 1 J 

Migraram em busca de trabalho e se fixaram no Jardim 

Peri como em outras areas da periferia da cidade de São Paulo, 

unica opção de moradia para familias de baixa renda. 

Quanto ã pratica do trabalho e do estudo ficou evi 
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denciado que eles sao incompativeis, nao apresentando os alunos 

aproveitamento escolar satisfatõrio. 

Constatou-se que o trabalho do menor contribui para a 

criação de riqueza, inicialmente para o empregador, e num senti 

do mais amplo para todo o processo produtivo. Ele e um elemento 

importante no desempenho de tarefas consideradas simples, libe 

rando o trabalhador adulto para atividades mais complicadas, ou 

mesmo tirando o emprego do trabalhador adulto que passa a ser 

desempregado, porque o salãrio atribuido ao menor e mais baixo. 

Tornou-se evidente que sua participação no mercado de 

trabalho consome grande numero de horas de sua vida, fato que 

ele aceita como condição necessãria e com resignação. 

No que se refere ã escola, ficou constatado que nos 

cursos noturnos que atendem ao estudante trabalhador, exige - se 

menos dos alunos, porque existe falta de condição fisica e men 

tal para assimilação dos conteúdos formais, apõs longa jornada 

de t ra ba lho. 

A estruturação do curso noturno nao sensibilizou ain

da as autoridades educacionais, no sentido de construir uma es 

cola eficaz para esse aluno menor, duplamente penalizado. 

Como nos mostram Silva, T.R. e Nogueira, M.J. no ca 

derno nQ l "Curso Noturno um Desafio" (Fundação Carlos Chagas , 

pg. 6), a educação brasileira não ê tão democrâtica quanto par! 

ce ao mencionarem que: 

" ••• - A e.xpa.n-6ão da. e.-6c.ola.1tiza.ç.ão 6oi c. on-6e.q Uê.nc.ia. , 

p!tinc.ipa.lme.nte. , da. indu-6t1tia.liza.ç.ão a.c.e.le.Jta.da. do 

pa. Í-6 na. -t. Última..6 dêc.a.da.-6 . Ha.via. ne.c.e..6-6idade. de. tJta. 

ba. lha. d oJt~-6 que. .6 oube..6.6e.m le.Jt in.6t1t uç. Õe..6, c. a. l c.ula.Jt , 

e.nte.nde.Jt a. p!topa.ga.nda. do-6 me.io.6 de. c.omuni c.a.ç.ã.o". 
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Elas continuam relatando no caderno nQ 3, pg. 40 e 

ninguém nega a exi4tência de õ ato~e4 ext~a e4c~ 

la~e4 que conco~~em pa~a o õ~aca44o e4cola~: a ca 

~ência alimenta~, a ca~ência cultu~al, a4 condiç5e4 

de ~enda da &amllia", 

como também que as escolas carentes se caracterizam por ter: 

" maio~ núme~o de tu~no4, maio~ n.Úme~o de 

4upe~lotada4, jo~nada4 diâ~ia4 mai4 cu~ta4, 

e4tabilidade do co ~po do e ente". 

meno~ 

A evasão escolar e muito alta como pudemos constatar 

na tabela fornecida pelas escolas. Ela acontece em decorrência 

de toda dificuldade que o estudante trabalhador enfrenta qua~ 

do tenta conciliar o processo produtivo ao estudo, cujo resul

tado culmina com o baixo rendimento escolar: o estudante, por 

causa do resultado negativo, desiste da escola. Ficou constata 

do que este fato ocorre com maior freqüência no Jardim Peri en 

tre os alunos de quinta a oitava series do curso noturno. 

r importante se pensar em um curso para trabalhadores 

com conteúdo ligado a sua prãtica, e que apresentem flexibili-

dade a fim de que eles tenham condições e interesse em freqüe~ 

tã-lo. 

Como jã foi colocado, a instituição escolar estã 

produzindo no seu interior o elemento propicio ao capital. Sua 

proposta de igualdade e aparente, quando passamos a ter conhe-

cimento que os ensinamentos não são distribuídos na mesma pr~ 

porçao para todos os que nela se matriculam. 
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Apesar da teoria da reprodução social nao ser mais a 

ceita por inúmeros teôricos ligados ã educação, ela existe na 

periferia da cidade de São Paulo, a partir do momento em que 

os conteúdos são preparados na proporção que os alunos têm con 

dição de assimilar. 

Dessa forma, a condição social define a separaçao da 

escola em duas redes de ensino: a que forma os operãrios e a 

que reproduz a burguesia. 

As razoes para os cursos noturnos precisam ser encon 

tradas também fora da escola, no sentido de se construir uma 

11 nova 11 escola; a forma de trabalho também precisa ser questio

nada, uma vez que o trabalho desses alunos é necessãrio para a 

sobrevivência da familia. 

Das observações efetuadas, temos como conseqüência 

que os alunos do curso noturno ~aem da escola sem qualificação 

especifica ou técnica, indo ocupar uma situação inferior na hi~ 

rarquia salarial, em decorrência de terem freqüentado cursos~ 

laborados com conteúdos que eles não tiveram condições de assi 

mi lar; desta forma são alunos que apresentam conteúdo formal re 

duzido como conseqüência de sua prôpria historia de vida e de 

trabalho. 

A exemplo disto encontramos uma reportagem de Ana Fr~ 

mer publicada pela Folha de São Paulo de 06.11 .88, no caderno 

de Educação e Ciência, pg. 8, onde a autora coloca algumas mu 

danças que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pr~ 

tende colocar em prãtica a partir de 1989, e cuja intenção e 

facilitar a aprovação em cursos noturnos de São Paulo. 
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No cronograma de anteprojeto, ê proposta da Secreta 

ria implantar um curso de um mês, em janeiro, cujo interesse ê 

recuperar o conteúdo anual que o aluno não aprendeu. Esta pr~ 

posta seria aplicada somente para duas disciplinas: se o aluno 

for reprovado, ele irã para as chamadas turmas de desdobramen

to, onde serã dado reforço nas disciplinas onde ele não conse 

guiu ser aprovado. A escola terã que reorganizar sua carga ho 

rãria para atender esses alunos, isto nas quintas e sextas se 

ries; para as sêtimas e oitavas, pretende-se criar o regime de 

dependência. 

Coloca a autora que: 

"A pneoeupaçao eom a edueaçao e eon-0eqaentemente eom 

a qualidade de en-Oino paneee e-Ota~ eada vez mai-0 c:ll6 

tante da See~eta~ia de Edueaçao do E-0tado de São Pau 
lo". 

prossegue: 

" A bandei~a da 'edueaçao é um dineito de todo e~ 

dadao• e-0queeeu--0e de que a qualidade de-0-0a ed.uc.açao 
é 6undamental pa~a que o p~eeeito -0eja vá.lido". 

A partir de toda realidade apresentada, e evidente 

que os salãrios a eles atribuidos serão reduzidos, embora essas 

pessoas tenham por aspiração melhorar sua vida e acreditem ob 

ter esta ascensão social através da conclusão do curso que es 

tejam freqüentando. 

Depositam no diploma adquirido na escola a esperança 

de se colocarem no mercado de trabalho com remuneraçao satisfa 

tõria e digna para se manterem. 
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t importante mencionar a ideologia imposta a essas 

pessoas, que vêem na escola a resolução de seus problemas e a 

oportunidade de progredirem socialmente. 

No que se refere ao processo produtivo, a atual si 

tuação traz vantagens ao empregador, pois a partir do momento em 

que esses jovens são lançados no mercado de trabalho sem condi 

ções de grandes exigências, submetem-se aos salãrios irrisõrios 

que o mercado lhes oferece. Tal situação beneficia o empregador 

que consegue obter maior lucro em cima do menor trabalhador. 

No momento atual, em que sêrios problemas afetam a 

sociedade brasileira, hã necessidade de se criar uma pedagogia 

que transforme a realidade concreta atual que estã gerando in 

justiças. 

Diz Florestan Fernandes (1985:5): 

"O Edueado4, é aquele que t4abalha 4ealmente ao lado 

do e4tudante, é aquele que tenta eonheee4 a 4eallda 
de eone4eta e t4an4óo4mâ-la a pa4tl4 de 4eu4 aluno4. 

Po4 aZ e4tâ o i4paço que p4eel4a 4e4 ganho". 

r de fundamental importância ligar-se o trabalho efe 

tuado no interior da sala de aula ã comunidade. Nõs, professo

res, nao temos condição de avaliar todo relacionamento humano 

que se processa no a m b i ente e s c o 1 ar e for a d a s a 1 a d e a u 1 a, que 

tambêm constituem aprendizado de vida. 

Atravês do esclarecimento critico para avaliação da 

nossa realidade social, devemos procurar estender o processo 

de mudança tambêm fora da escola, na sociedade como um todo, a 

fim de que a filosofia educacional no Brasil reformule os par~ 

metros da função construtiva da Educação na sociedade brasilei 

ra. 
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A transformação implica na responsabilidade de todos 

que sera conseguida através de movimentos sociais, por interm~ 

dio de diãlogos frutiferos, buscando-se através da negociação 

os beneficias que se pretendem. 

SÕ através da luta social e que conseguiremos a trans 

formação da sociedade brasileira e~ uma sociedade democrãtica, 

e para que isto ocorra o professor é chamado a participar des 

te trabalho que também e politico. 
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ANEXO 

QUESTIONÃRIO APLICAVO JUNTO AOS ALUNOS VAS ESCOLAS: 

EEPG PROFa. RITA BICUVO PEREIRA 

EEPG PROFa. ELZA SARAIVA MONTEIRO 

EEPG GUILHERME VE ALMEIVA 

EEPG PROF. ALFREVO GOMES 



QUESTIONARIO DESTINADO AOS ALUNOS DO 19 GRAU 
MUNICIPIO DE SAO PAULO 
E E P G 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
F F L C H USP 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Est. Civil Sexo Local de Nascimento Trabalha Ocupação Idade Escolaridade s e M F Municipio - Estado Sim Não Trabalho 

(2) DADOS PESSOAIS (FAMILIA) - AVOS - PAIS - IRMAOS 

N O M E Relação Sexo Idade Escolaridade Local Nasc. Tempo De onde veio Ocupação 
Parent. Munic. Est. Moradia p/SP - quando Trabalho 

1 

Sal ãri o _ -
(Atual Cr$) 

-

Salãrio 
Atual Cr$ 



(3) - RELAÇQES DE TRABAlHO - (aluno) 

- Quando começou trabalhar: 

. 187. 

ano: com que idade em qual atividade trabalhou ------ -------- ------------
atividade atual ---------------------- ----------------------------

.:. Você tem registro em carteira ? sim ( ) nao ( ) 
- Fonna de Pagamento: 

Diarista ( ) .Mensalista ( ) Outros ( ) 
- Quantas horas trabalha por dia ? ----------------
- Pretende im.idar de Profissão ? sim ( ) nao ( ) 
- Para qual ? Por que ? --------------------------------
- Seu ordenado entra na Renda Familiar ? De que fonna ? ---------- ---------

Descreva: ---------------------------------------------------------

( 4) - RELAÇOES mi A FAMILIA 

- Quantas pessoas fazem parte de sua familia ? e quantas zooram na ------
casa ? Quantas delas Trabalham? quais ---------

- Qual a renda familiar ? ------------------

(S) - RELAÇÕES ALUNO - ESffiLA - TRABAlliO 

- Para você o que é mais importante: o trabalho ou o estudo ? -----------
Explique: ------------------------------

- Qual a distância de sua casa ao local de trabalho? --------------------e de sua casa à escola ? -------------------------------------------
- Fonna de loc0100ção (transporte) até o trabalho ------------------------atê a escola quantas ---------------------------
- Você costuma frequentar a escola fora do horário de aula ? -------------

quando ? ---------------------------------------------------------
- O que você mais gosta da e?cola ? -----------------------------------

Obs: 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 
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Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 
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