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Dedico esta monografia a todas as crianças que não têm o direito 

de freqüentar o banco de uma escola, que não podem segurar 

um lápis e aprender a escrever o seu nome porque precisam 

de suas pequenas mãos para ajudar na manutenção 

da família e são exploradas da forma mais 

cruel por empresários inescrupulosos, 

que tiram o que de mais bonito há 

na infância: 

O direito de brincar e sonhar com um futuro digno de criaturas tão inocentes! 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O trabalho infantil é um problema que deve ser analisado por uma ótica 

ampla, enfocando a responsabilidade de todos os segmentos governamentais, privados e, 

principalmente, da sociedade, colocando como prioridade medidas especiais com a finalidade 

dar um novo impulso à erradicação do trabalho de menores. E, uma medida significativa 

emerge, por exemplo, da Emenda Constitucional n° 20, de 16.12.1998, que alterou a idade do 

menor para o ingresso no mercado de trabalho, passando, assim de 14 para 16 anos, sendo, 

pois, essa uma das mais significativas medidas já adotadas pelo governo federal no sentido de 

proporcionar maior proteção às crianças. Importante também foi a criação do Programa 

Bolsa-Escola que proporciona uma renda às famílias carentes que mantêm seus filhos na 

escola. Essa preocupação governamental manifesta-se inquestionável pelos números 

elevadíssimos de menores trabalhando nas mais diversas atividades econômicas do país. 

Para se ter uma idéia da dimensão e gravidade do problema basta observar 

os números apontados pelas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgado em março de 1997, que mostra a existência de cerca de 3,5 milhões de 

crianças trabalhando no Brasil. Com esta visão genérica, o trabalho infantil deve ser abolido 

com extrema rapidez, de modo que essas crianças possam voltar à escola e assim garantir um 

futuro melhor. 

Nesse caminho, trilhado pelo governo brasileiro, é que devem espelhar-se a 

sociedade que fecha os olhos diante dessa forma cruel de trabalho, e o empregador, que 

explora a mão-de-obra infantil, pois, assim, é seguro afirmar que estamos vivendo uma fase 

de um novo conceito de desenvolvimento econômico com um país que trata as crianças como 

crianças e as prepara para que um dia possam governar esta nação com dignidade e 

respeitabilidade, porque sem educação não há progresso. 
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2 - HISTÓRICO 

 

De início é oportuno salientar que a proteção ao trabalho do menor é de 

ordem biológica, moral, social e econômica. O trabalho prematuro ou em condições 

impróprias, acarretam lesões irreparáveis nas crianças, prejudicando a sua formação presente 

e o desenvolvimento futuro.  

A utilização do menor como força de trabalho não é recente, data de eras 

antigas, o que se confirma pelos relatos históricos que nos dão notícias desse fato. Na 

antiguidade, o trabalho desenvolvido pelos menores tinha um caráter eminentemente familiar, 

consistindo em pequenos serviços isentos de quaisquer fins lucrativos, mas, objetivando 

essencialmente a aprendizagem.  

Segadas Viana1 registra que o trabalho infantil vem de muito tempo, diz ele 

que talvez seja no Código de Hamurabi, que data de mais de 2.000 anos antes de Cristo, que 

encontraremos medidas de proteção aos menores, que trabalham como aprendizes.  

Na época das Corporações de Ofício, o aprendiz passou a desenvolver uma 

atividade produtiva e, com o advento da Revolução Industrial, ficou ao desamparo do sistema 

da época. Nesse período, o trabalho do menor passou a ser executado sem qualquer proteção 

relativa à preservação de sua saúde física, sendo o trabalho desenvolvido em minas, subsolos, 

não havendo nenhuma diferença entre os serviços prestados por este e os adultos. 

A Revolução Industrial deu ênfase ao problema, pelo que a legislação dos 

diversos países passou a regulamentar o emprego da referida mão-de-obra, em termos de 

coibir os eventuais abusos que pudessem ser praticados contra a mesma2. 

                                                
1. TRT 24ª Região – Campo Grande MS. Revista LTR 59-03/423 - 1995 
2.  Flávia Valéria Ballerone in Comentários à CLT em Fascículos nº 04 – Proteção do Trabalho do menor. 
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No Brasil, a primeira tentativa a respeito foi o projeto do decreto elaborado 

por José Bonifácio de Andrada e Silva, no ano de 1825, vedando o trabalho insalubre e 

fatigante para os escravos, menores de 12 anos3. 

Iniciou-se a nossa legislação, no entanto, com o Decreto nº 1.313, de 17 de 

janeiro de 1891, que entre outros dispositivos, estabelecia o horário de trabalho de 7 horas, no 

máximo, por dia, para os menores do sexo feminino, entre 12 a 15 anos, aos do sexo 

masculino, na faixa de 12 a 14 anos, e fixava também uma jornada de nove horas para os 

meninos de 14 a 15 anos de idade. Admitia, ainda, menores aprendizes, a partir de 8 anos de 

idade, e proibia o trabalho dos menores nos serviços de limpeza em máquinas em movimento. 

Até o advento da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1943, 

vários dispositivos regularam a idade mínima para o trabalho infantil, destacando-se o Código 

de Menores da América Latina, de 1927, e o Decreto nº 17.343/A, editado em 12 de outubro, 

que veio a regulamentar, de maneira ampla, o trabalho dos menores, vedando o trabalho 

infantil até aos 12 anos de idade e proibindo o trabalho noturno aos menores de 18 anos. 

Depois desse diploma seguiram-se as legislações que atingem até os dias atuais. 

Segadas Viana, em sua obra Instituições do Direito do Trabalho4, 

focalizando o menor brasileiro e seu trabalho também no campo expõe: “No Brasil, aos 

escravos de maior ou menor idade, não era assegurada proteção legal, e seus senhores 

empregavam os menores não somente em atividades domésticas, como nas indústrias 

rudimentares então existentes, como na olaria, sendo habitual seu trabalho nos campos desde 

pequena idade”. 

Vendidos a outros senhores, logo que seu desenvolvimento físico lhes 

permitia trabalhar, eram transportados para regiões distantes e não tinham, ao menos, o 

                                                
3. O termo menor é utilizado no texto como equivalente de criança. A legislação brasileira atual, todavia, substitui o conceito de menor pelo 
de criança e adolescente, embora o termo ainda seja adotado pelo Código Civil e pela legislação trabalhista. 
4. Instituições de Direito do Trabalho, 5ª ed., Livraria Bastos S/A, RJ, 1971, p. 222.  
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amparo materno. Isto não é, entretanto, de espantar quando se verificava na Inglaterra, em 

inquérito realizado em 1814, que havia menores de 5 e 6 anos trabalhando nas fábricas. E, em 

nosso País, o aprendizado nas fábricas de tecidos era admitido desde os 8 anos de idade, 

durante três horas diárias. 

Em 1912, a situação era a que nos descrevia Deodato Maia: “As crianças ali 

viviam na mais detestável promiscuidade; são ocupadas nas indústrias insalubres e não 

classificadas, perigosas; faltam-lhes ar e luz; o menino operário, raquítico e doentinho, deixa 

estampar na fisionomia aquela palidez cadavérica e aquele olhar sem brilho que denunciam 

o cansaço e a perda gradativa de saúde. No comércio de secos e molhados a impressão não é 

menos desoladora: meninos de 8 a 10 anos carregam pesos enormes e são mal 

alimentados5”. 

A OIT - Organização Internacional do Trabalho - em conferências 

realizadas, procurou resguardar a saúde do menor através de normas que disciplinam o 

trabalho por ele desenvolvido. Por ocasião da primeira Conferência Internacional do 

Trabalho, quando se fundava a OIT em 1919, os participantes tiveram a iniciativa de 

estabelecer na Convenção nº 5, o limite da idade mínima de 14 anos para o trabalho na 

indústria, e na Convenção nº 6, proibição do trabalho noturno na indústria para menores de 18 

anos. A Convenção nº 138, da OIT recomenda que a idade mínima para o trabalho seja de 15 

anos e, hoje, a Convenção nº 182, estabelece a proibição das piores formas de trabalho Infantil 

aos todos os menores de 18 anos. 

E a jurisprudência pátria não olvida a realidade nacional e, adaptando a lei 

ao que ocorre no País, vem decidindo de forma a minorar esse problema que, ainda, atinge um 

sem número de crianças. 

                                                
5. Citado por Segadas Viana, obra já citada. 
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3 - CONCEITO DE TRABALHO INFANTIL 

 

Na conceituação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalho 

infantil se caracteriza pela utilização de mão-de-obra de pessoas com menos de 15 anos de 

idade, que é o limite inferior internacionalmente estabelecido. As atividades exercidas por 

estas crianças são as mais variadas no conceito da organização.  

As razões, se analisar a situação em nível mundial, são diversas, incluindo 

legislação ineficiente, o que ocorre em alguns países, e na sua má aplicação. Porém, é óbvio 

que crianças trabalham para atender necessidades básicas de sobrevivência. Nenhuma criança 

trabalha por prazer ou brincadeira, pois, embora ainda pequenas, já têm consciência dos males 

que esse trabalho precoce irá acarretar.  

Mas, para que se possa falar em erradicação é preciso primeiro que se 

identifiquem essas necessidades e se proporcione a estas crianças as oportunidades certas de 

supri-las. Segundo a OIT, um primeiro passo é proteger os direitos dessas crianças no que 

tange às condições de trabalho, como remuneração, descanso, segurança no local de trabalho. 

Outra necessidade básica é proporcionar o acesso à educação adequada e regular as horas de 

trabalho, garantindo à criança a assistência às aulas. Essas medidas dizem respeito ao Poder 

Público, mas com certeza são também responsabilidades dos pais e da sociedade. 

O objetivo da OIT é abolir definitivamente o trabalho infantil. Mas isso 

demanda por uma legislação eficiente, medidas jurídicas e socioeconômicas que conduzam à 

melhoria de vida, e isso cabe principalmente à iniciativa de cada nação onde a prática ainda é 

adotada. 

Contudo, a Convenção nº 1826, de 17 de junho de 1999, promulgada no 

Brasil em 8 de setembro de 2.000, em seu artigo 1º estabelece que: “todo membro que 

                                                
6. Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para a sua Eliminação, realizada em Genebra em 
1º de junho de 1999. 
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ratifique a presente Convenção deverá adotar medidas imediatas e eficazes para assegurar a 

proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, em caráter de urgência”. 

Com efeito, estabelece que menores são todos aqueles não tenham 18 anos 

de idade e, em seu artigo 3º define quais são as piores formas de trabalho infantil, entre elas a 

escravidão ou práticas análogas, a prostituição, a utilização de crianças em tráfico de 

entorpecentes etc. 

Essa Convenção coloca prioridade máxima à erradicação do trabalho 

infantil, seja ela feita pela criação de normas internas, pela criação de programas de ação 

comunitária ou governamental ou programas bolsa-escola, o importante é agir com rapidez e 

eficácia, o membro desta Convenção tem o dever de elaborar medidas em caráter 

emergencial.  

Em suma, a OIT estabelece como objetivo principal à erradicação efetiva do 

trabalho do menor, o afastamento imediato das crianças das modalidades extremas de trabalho 

infantil, a formulação de políticas nacionais e calendários de atuação, a participação ativa dos 

sindicatos e organizações empresariais, a ratificação de acordos e normas trabalhistas 

internacionais aplicáveis, como o Convênio nº 138, participação ativa na elaboração e adoção 

de novos convênios da OIT sobre as modalidades extremas do trabalho infantil, e apoio 

econômico ao Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil (IPEC) e ao seu 

programa de Supervisão e Informação Estatística do Trabalho Infantil (SIMPOC). 

De suma relevância e ratificada num momento em que o mundo inteiro vem 

se preocupando cada vez mais em erradicar o trabalho infantil, a Convenção nº 182 só veio a 

acrescentar mais esperanças aos menores trabalhadores, vez que proíbe as piores formas de 

trabalho infantil e estabelece aos membros que a ratificarem, uma ação imediata para sua 

eliminação. 
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No que trata da legislação, o Brasil já fazendo a sua parte, pois já deu um 

passo nesse sentido ao aumentar a idade de 14 para 16 anos para o início do trabalho para o 

menor, oferecendo-lhe uma proteção maior e possibilidade de desenvolvimento físico e 

intelectual. E a ratificação da Convenção nº 1827, mostra que o governo está preocupado em 

acabar com a exploração dessa forma cruel de trabalho. 

E mais, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7º e incisos 

XXX e XXXIII e art. 227, normas de proteção ao trabalho do menor e, também, de igual 

forma, a legislação infraconstitucional, uma vez que a CLT em seus artigos 80, 402 a 439, 

trata de forma específica sobre a duração do trabalho, admissão em emprego, CTPS, deveres 

dos responsáveis legais de menores e dos empregadores, aprendizagem e disposições gerais 

de proteção ao trabalho do menor. Há ainda, a Lei n. 8.069, de 13.7.90 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente – que dispõe sobre a proteção do menor - em seu capítulo V, trata Do Direito 

à Profissionalização e à Proteção no Trabalho (arts. 60 a 69).  

Em suma, o Brasil dispõe de ampla legislação que oferece proteção e 

dignidade ao menor, contudo, torna-se necessário fazer aplicar as disposições constantes em 

todos esses diplomas legais, e isso cabe à sociedade e membros do Poder Público, 

principalmente ao Ministério Público, que tem o dever de fiscalizar as empresas que 

empregam irregularmente mão-de-obra infantil e exigir que se aplique a lei na sua forma mais 

abrangente.  

 

 

 

 

 

 

                                                
7. Ratificada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2.000. Revista LTr. 64-09/1214. 
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4 - COMO  A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA REGULA O 

TRABALHO DO MENOR 

 

O tema mão-de-obra infantil no Brasil sempre muito debatido na sociedade 

e, principalmente, no Congresso Nacional, voltou à baila com a alteração constitucional 

propiciada pela Emenda de nº 20, publicada no D.O.U., em 16 de dezembro de 1998. Com a 

promulgação dessa Emenda, inscreveu-se na Magna Carta vigente novo regramento jurídico 

sobre o trabalho infanto-juvenil. O artigo 7º, inciso XXXIII do referido diploma, trata da 

proibição do trabalho infantil assim dispondo: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

A emenda mencionada elevou para 16 anos a idade mínima para o trabalho, 

determinando o piso de 14 anos como limite mínimo para a aprendizagem. O assunto assume 

relevância social, pois, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 1993 e divulgado em março de 1997, há um número muito alto de 

crianças trabalhando no Brasil, cerca de 3,5 milhões, isto dá a dimensão da gravidade do 

problema infantil no País.  

Diversas constituições brasileiras8 trataram do assunto. A primeira delas foi 

a de 1934 e, a partir de então, a matéria incorporou-se definitivamente às nossas Cartas 

Políticas seguintes. Adotou-se predominantemente a idade mínima de 14 anos, com exceção 

da Constituição de 1967/Emenda 1969, em cuja redação previa-se a idade mínima de 12 anos.   

A Constituição de 1988 retomou, no entanto, a idade mínima de 14 anos, 

garantindo o trabalho protegido aos adolescentes até aos 18 anos, livrando-os de qualquer 

atividade insalubre, perigosa ou noturna. Excepcionou, contudo, a aprendizagem no que 

                                                
8. A Idade Mínima para o Trabalho. Proteção ou Desamparo? Ricardo T. Fonseca – Proc. da Fazenda Nacional in Revista Eletrônica Âmbito Jurídico – 03/99. 
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concerne ao piso etário.  

O Brasil não ratificou a Convenção nº 138, sendo curioso observar, no 

entanto, que a Constituição de 1988, ao prever a idade de 14 anos para o trabalho, 

excepcionando a condição de aprendiz, refletiu quando da sua promulgação, uma das 

diretrizes daquela Convenção. Contudo, ratificou a Convenção nº 182, de junho de 1999, que 

trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e estabelece metas para sua 

eliminação. 

A legislação ordinária, por seu turno, admite a idade mínima para 

aprendizagem a partir dos 12 anos. O artigo 403 da CLT fixava condições extremamente 

limitantes de trabalho para o aprendiz de 12 a 14 anos. Porém, a Emenda nº 20 de 16/12/1998, 

alterou a Constituição no que tange à idade mínima, admitindo a aprendizagem somente a 

partir dos 14 anos e o trabalho protegido dos 16 aos 18 anos (art. 7º, inciso XXXIII). 

Na Constituição Federal existem vários dispositivos que garantem os 

direitos das crianças e dos adolescentes (art. 7º, XXV, art. 24, XV, art. 203, I e II, art. 208, I e 

IV). Entretanto, merece destaque especial o art. 227 da Magna Carta que fixa como prioritária 

a ação conjunta do estado e da Sociedade, a fim de garantir às crianças e adolescentes 

cidadania plena. Neste mesmo artigo, em seu § 3º, incisos I a III, estabelece “o direito à 

proteção especial nos seguintes aspectos”: 

I - idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho, observado o 

disposto no artigo 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola.  

O Estatuto da Criança e Adolescente no artigo 60 proíbe trabalho a menores 

de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, porem esse artigo não mais prevalece diante da 

Emenda nº 20 que alterou a idade da aprendizagem para depois dos 14 anos. O artigo 64 diz 
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que o adolescente de até 14 anos, tem direito à bolsa de aprendizagem, e no artigo 65 assegura 

ao adolescente aprendiz maior de 14 anos os direitos trabalhistas e previdenciários.  

Com efeito, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

8.069/90, devem ser compreendidas como medidas tendentes a integrar a criança, enquanto 

menor trabalhador, ao mercado de trabalho. Adotam-se medidas educativas e tutelares do 

trabalho, de forma a garantir os rendimentos de salários, sem afastar o direito à educação, 

saúde e integral formação física e intelectual (art. 67, III, ECA). 

Especial proteção é concedida pelo estatuto, norma extremamente elogiada e 

avançada pelos padrões nacionais. Além de se asseverar a proteção do trabalho do menor 

ainda há, por exemplo, a especial tutela do trabalho do portador de deficiência, consignada 

pelo art. 66 desse diploma9.  

 Outra medida importante do governo brasileiro foi a ratificação10 da 

Convenção nº 182 e a Recomendação nº 190 da Organização do Trabalho (OIT) sobre a 

Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, 

concluída em Genebra, em 17 de junho de 1999 e publicada em 12 de setembro de 2.000, 

através do Decreto 3.597, com vigência a partir de 02 de fevereiro de 2.001. 

 A Convenção nº 182 estabelece em seu dispositivo primeiro que cada 

membro que ratifique esta Convenção deverá adotar medidas imediatas e eficazes para 

assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, em caráter de 

urgência, protegendo todos os menores de 18 anos e, no dispositivo terceiro exemplifica as 

formas de trabalho infantil abrangidas por esta convenção. 

 

 

                                                
9. Gustavo Saad Diniz – Discente do Curso de Direito da FHDSS da UNESP - Princípio da Proteção do Trabalho do Menor in Revista 
Nacional do Direito do Trabalho. 
10. Ratificada pelo Brasil em 02 de fevereiro de 2.000. 
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4.1 - Emenda 20 - Efeitos Jurídicos e Sociais 

 

A Emenda nº 20 reformou profundamente a Previdência Social Brasileira e 

inovou as regras de proteção ao trabalho infantil. A razão da elevação da idade, segundo a 

imprensa11, vincula-se ao fato de que se pretendia instituir o requisito da idade de 60 anos 

para mulheres e 65 para os homens, para a aposentadoria por tempo de contribuição.  

Houve dúvidas quanto à situação dos jovens que de 14 a 16 anos que já 

estavam trabalhando à época da publicação da Emenda nº 20. Mas prevaleceu o entendimento 

de que a norma constitucional não devia retroagir a ponto de rescindir os contratos de trabalho 

já instaurados, pois os jovens já haviam adquirido o direito ao trabalho, o qual deve ser 

preservado, considerando-se, sobre tudo, que o trabalho lhes era protegido.   

Segundo Ricardo Tadeu Fonseca12, “a limitação da idade mínima preserva 

a higidez física e psicológica dos adolescentes e, ainda, a sua escolaridade. Dessa maneira, 

clama a Nação Brasileira por medidas que possam salvaguardar esses valores. Será 

premente a busca de soluções para que a norma constitucional não se esvazie em face das 

carências sociais. Ressalte-se, por importante, que o retardamento do ingresso dos jovens no 

mercado de trabalho pode ser, inclusive, um fato de incremento ao emprego dos adultos. 

Ocorre, porém, que a necessidade de suplementação de renda familiar é notória, não só para 

a sobrevivência de grande parte da população, como para que o jovem possa atender seus 

anseios tão calorosos e típicos da adolescência”. 

Sérgio Miranda, Deputado Federal, do PCdoB-MG, comentando a alteração 

da idade, diz que a lei é um pequeno avanço, um pouco longe, porém, do ideal, pois 16 anos 

ainda é idade de se estar na escola. É necessário, enfim, que as organizações preocupadas com 

esta questão, os pais, os estudantes, cobrem das autoridades um melhoramento da lei, no 

                                                
11. Jornal de Brasília, 22.01.99. 
12. Obra já citada 
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sentido de dar oportunidade às crianças e adolescentes de entrar para o mercado de trabalho 

com os estudos completos13. 

Em 13 de outubro de 1999, o Conselho de Estudos Jurídicos (CEJ) da 

Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP), presidido por Ives Gandra Martins, 

teve como tema o sistema previdenciário brasileiro, no qual o professor Cássio Mesquita de 

Barros Junior14 comentou a Emenda Constitucional nº 20 e disse que ao mudar a idade 

mínima para 16 anos, estabeleceu-se também uma proibição em relação ao menor, o que disse 

também ser lamentável, haja vista que o Brasil tem uma larga tradição de trabalho infantil. 

“Acontece que, num irrealismo enorme, seguindo uma convenção já substituída por outra em 

grande parte, a legislação estabeleceu o limite de 16 anos para qualquer tipo de trabalho, e a 

partir dos 18 anos para atividade insalubre, noturna ou perigosa. Em junho de 1999, na 

conferência realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovou-se uma 

nova convenção sobre o trabalho infantil, que não toca no limite de idade. Porque não basta 

estabelecermos esse limite na lei, se o adolescente não dispõe de um sistema de educação 

profissional e acaba se tornando um problema social”. 

Nessa discussão ficou claro que não adianta ficar preso a um combate 

indiscriminado de trabalho infantil, porque há muitas atividades que podem ser desenvolvidas 

por menores sem que lhe seja prejudicial, segundo o renomado professor, pode-se ter como 

exemplo o menor que trabalha em supermercados ajudando a colocar pacotes nos carrinhos. 

Disse ainda: “Penso que a postura atual dos órgãos de proteção ao trabalho visa atacar 

aquelas hipóteses cruéis, porque investir contra todo e qualquer tipo de trabalho do menor de 

16 anos é absolutamente incongruente e lamentável”.  

 

 

                                                
13.  Mensagem eletrônica sobre a exploração de mão-de-obra infantil. 
14. Revista LIDA do Ministério do Trabalho, out/nov de 1999. 
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5 - JUSTIFICATIVAS PARA O TRABALHO INFANTIL  

 

5.1 - Porque há Necessidade das Crianças Trabalharem! 

 

Há várias causas que levam as crianças a trabalharem como necessidade de 

subsistência, desemprego dos pais, falta de educação, planejamento familiar etc., mas dentre 

elas a primeira e mais importante é, sem dúvida, a má distribuição de renda no país. O Brasil 

tem uma das piores distribuições de renda do planeta. Esse fato se expressa nos baixos 

salários, nos índices de desemprego e no grande número de excluídos que vivem à margem da 

sociedade e abaixo das linhas de pobreza, na falta de educação, saúde, mortalidade infantil 

etc. 

Durante o período de alta da inflação, que durou décadas, corroeu a maior 

parte dos rendimentos do trabalho e ensejou uma série de políticas econômicas contendo 

medidas de arrocho salarial, a concentração de renda no Brasil só se agravou. Com os salários 

baixos e o custo de vida cada vez mais alto, famílias pobres e até da classe chamada 

“remediada” adotaram a estratégia de ingressar no mercado de trabalho o maior número 

possível de membros da família, inclusive as crianças, para aumentar a renda familiar. 

Contudo, nos dias de hoje, com a estabilização da economia, com a inflação 

num patamar tolerável e a estabilidade dos preços, ainda há uma disparidade no que se refere 

aos salários, são insuficientes porque há índices alarmantes de desemprego e precariedade nas 

relações trabalhistas. Essa rápida e crescente precariedade tanto nas relações como nas 

condições, abre brechas por onde começa o trabalho infantil. 

Devemos citar também os vários séculos de construção de uma ideologia do 

trabalho que considera essa a mais nobre atividade já exercida pelo homem. Atividade que 

afasta o homem da marginalidade e é forma legítima de se adquirir bens e riquezas. É escola 
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de vida para os jovens e motivo de orgulho para os mais velhos. Não faz distinção entre 

aqueles que devem e podem trabalhar com aqueles para o qual o trabalho é optativo ou 

proibido. Se o trabalho fosse essa ideologia, os filhos de família rica passariam sua infância 

trabalhando. Mas, é somente no discurso que o trabalho aparece como atividade mais nobre 

da humanidade. Na verdade, é necessidade vital para a maioria da população e mão-de-obra 

barata para outros. 

Para acabar com o trabalho infantil, depende, em grande parte, da solução 

ou transformação de fatores determinantes, assim como maior investimento na área 

educacional. Vale lembrar que um dos motivos alegados para justificar o trabalho infantil é 

que é melhor trabalhar do que estar na rua15. Transcrevemos um trecho chamado pelo autor de 

Velha Terapia: 

“A meu ver, não existe outra solução para o menor senão a velha e 

conhecida terapia do trabalhar e estudar, como eu e tantos outros de minha geração fizemos 

e continuamos a fazer, sem que isso nos tenha diminuído ou aviltado como seres humanos. Ao 

contrário, deu-nos força para enfrentar o mundo”. 

 As crianças que trabalham estão efetivamente ajudando suas famílias, mas a 

que custo! Disse Agop Kayayan16 “Injustificável, sob todo e qualquer aspecto, que milhões de 

crianças, ainda hoje no mundo, tenham de trabalhar para sobreviver ou ajudar suas famílias 

e ganhar o pão de cada dia”.  

As crianças desenvolvem atividades nas pequenas propriedades rurais que 

trabalham em regime de economia familiar a exemplo plantação de fumo. Nas atividades que 

se exercem fora da pequena produção familiar, tais como nas plantações de cana-de-açúcar e 

na produção de carvão vegetal, os pais utilizam o trabalho dos filhos para garantir as cotas de 

produção. Ou seja, a inserção precoce de muitas dessas crianças deve-se a uma decisão de sua 

                                                
15. Texto de Ireneu Guidolin in O estado de São Paulo – 1996. 
16. Agop Kayayan - Representante do Unicef no Brasil - nov/97 in mural de opiniões - página da Web. 
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família que, como estratégia para aumentar suas cotas de produção e complementar a renda, 

utilizam o trabalho infantil no processo produtivo. Essa estratégia, embora tenha uma 

racionalidade econômica imediata, como forma de assegurar a sobrevivência das famílias, 

reveste-se de elevado custo social com o tempo, na proporção em que perpetua a pobreza e a 

desigualdade dentro e entre as gerações. 

O relatório da OIT Trabalho Infantil no Brasil: um Estudo das Estratégias e 

Políticas para a sua Eliminação, elaborado em 1995, aponta que a quantidade de crianças 

trabalhadoras é maior nas famílias em que a mulher exerce o duplo papel de pai e mãe. A taxa 

de participação do trabalho infantil na renda familiar é de 23,4%, quando o pai está presente, e 

na ausência dele o índice sobe para 34,3%. 

João Carlos Alexim, também concorda que o princípio defendido por muitos 

pais de que “é melhor a criança trabalhar do que não fazer nada17” já está enraizado na 

sociedade brasileira. Por isso afirma que é preciso facilitar o acesso ao ensino básico, para que 

as crianças desenvolvam a criatividade e o espírito de cidadania. “Temos de acabar com a 

criança estudante/trabalhadora, porque o seu rendimento escolar reduz significativamente, o 

que vai afetar toda a sua vida”. 

O empregador ressalta Alexim, é a peça-chave na busca pela resolução 

desse problema. Ele defende a realização de um trabalho de conscientização junto aos 

empresários dos mais diversos ramos da economia. “Muitos se gabam de não usar a mão-de-

obra infantil em suas fábricas, mas compram a produção de carvão, cuja extração utiliza 

esse tipo de trabalho”, conta Alexim.  Embora muitos empresários não utilizem crianças na 

produção de suas fábricas, ao adquirirem os produtos por estas produzidas, também estão 

contribuindo para esse mal que é a exploração infantil. 

 

                                                                                                                                                   
 
17. Diretor (à época) da OIT – citado por Gilberto Nascimento in Laranjas Podres, texto eletrônico, 03.06.98. 
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5.2 - Quais as Atividades mais Desenvolvidas Pelos Menores 

 

Segundo pesquisa realizada pelo DIEESE sobre o Trabalho Infantil no 

Brasil em “O trabalho Tolerado de Crianças até 14 anos”, as crianças entrevistadas 

desenvolvem atividades que qualquer adulto faz normalmente, ou seja, é trabalho de adulto, 

que não é mais leve, menos perigoso ou menos insalubre pelo fato de ser feito por criança. O 

termo “ajuda” que aparece com freqüência em várias descrições, como “ajuda o pai em casa”, 

pode ser enganoso e corresponder a uma atividade que no mundo de trabalho adulto 

corresponde à função de ajudante. 

O trabalho infantil pesquisado é desenvolvido em todos os setores da 

economia, predominando naqueles em que é mais fácil burlar a lei, dado o alto grau de 

precarização em que se encontram as relações trabalhistas. Os serviços em geral, um certo 

tipo de comércio e o trabalho em casa de família estão nesse caso. 

Pela falta de fiscalização, em todas as cidades, estabelecimentos 

regularmente constituídos têm em seu corpo de funcionários crianças com idade inferior à 

mínima legal. Não se trata de trabalho para a família, também não justificado, mas de serviços 

contratado no mercado de trabalho e, em quase todos os casos não têm carteira assinada. 

Outro fato notável é o percentual de crianças trabalhando nas ruas, em torno 

de 20% na maioria das cidades. É sabido que a rua, principalmente das grandes cidades não é 

o local mais apropriado para as crianças passarem a maior parte do dia, e nessa via há quem 

alegue que é melhor trabalhar do que estar nas ruas. E aí fica a questão, se a rua é um lugar 

perigoso, como se justificar a presença das crianças nas ruas? 

Contudo, ainda é impossível saber exatamente onde as crianças estão 

trabalhando, mas a pesquisa revelou que as atividades mais desenvolvidas pelos menores se 

encontram nas carvoarias do Mato Grosso do Sul, na colheita de laranja em São Paulo, no 
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corte de cana no Rio de Janeiro, na extração de sal no Rio Grande do Norte, nas atividades 

extrativistas do Pará, na rotina dos office-boys das capitais, na venda de quinquilharias nas 

esquinas das grandes avenidas etc. 

Desde 1991 a OIT vem desenvolvendo um Programa Internacional para a 

eliminação do trabalho infantil que tem a sigla, em inglês, IPEC. Seu objetivo é atacar 

diretamente o problema em 20 países, entre eles o Brasil. A grande maioria das crianças 

trabalhadoras vive na Ásia (metade do total), na África (um terço do total) e na América 

Latina, informa a ONU. Segundo relatório da OIT, com dados de 1995, publicado na Folha de 

São Paulo, de 14.11.96, o Brasil ocupa o sexto lugar do contexto mundial de trabalho infantil, 

dividindo essa classificação com a Guatemala e a Tailândia. 

Os motivos dados pelas crianças para não trabalhar são aqueles que 

recuperam a infância perdida, ou seja, estudar, brincar, ficar livre. Os sonhos de um futuro 

profissional com diploma universitário são a realidade de crianças ricas no Brasil. 
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5.3 - Retrato da Exploração Infanto-Juvenil no Brasil 

 
Estados Atividades 

Goiás Tomate 

Paraná Mandioca, cana-de-açúcar, feijão, algodão, café 

Mato Grosso do Sul Carvoaria, erva-mate 

Minas Gerais Café, carvoarias 

São Paulo Laranja 

Amazonas Pesca, prostituição (*) 

Pará e Tocantins Madeira, pecuária 

Espírito Santo Café, carvão 

Pernambuco Cana-de-açúcar, gesso, fruticultura 

Alagoas Cana-de-açúcar, sal 

Paraíba Cana-de-açúcar 

Piauí Bambu 

Bahia Sisal e quebra de pedras 

Acre  Seringais 

Rio de Janeiro Cana-de-açúcar 

Rio Grande do Norte Cana-de-açúcar, fruticultura 

Santa Catarina Fumo 

Rondônia Exploração sexual (*) 

(*) A exploração sexual de crianças e adolescentes nesses dois estados é denunciada por entidades de 
direitos humanos e sindicais. As crianças que migram para as cidades são facilmente induzidas à 
prostituição. 

 

 

 



 19

 
5.4 - Saúde em Perigo 

 
Atividade Local Risco 

Colheita da laranja SP, SE, PE Intoxicação, problemas de coluna, mordidas de animais 
peçonhentos 

Cerâmica CE, PB, RN, PE, PI, SE, 
MA, RS, SC E PR 

Lesões de ouvido, inflamação nos tendões, problemas de 
coluna 

Cultura de sisal BA Cortes e mutilações por uso de facão e lesões de ouvido 

Pedreiras PE, AL, BA, RN, PB e GO Cortes, perda de audição e visão, fadiga, lombardia e 
problemas respiratórios. 

Cana-de-açúcar SE, AL, PE, BA, PI, MA, 
RN, PB, CE, SC e PR 

Intoxicação por agrotóxicos, umidade, mutilações e 
ferimentos 

Extração de sal CE, PI e RN Queimaduras e problemas de coluna 

Cultura de laranja RS e PR Exposições a agrotóxicos e lesões 

Produção de seda SC e PR Problemas de coluna, exposição a agrotóxicos, picadas de 
inseto 

Catadores de lixo MT e DF Intoxicação por alimentos deteriorados e substâncias 
químicas, ferimentos, problemas de coluna 

Seringais MT Contaminação por agrotóxicos, doenças respiratórias, 
malária e dengue 

Carvoaria GO, MT, MG e MS Problemas respiratórios, queimaduras, mutilação com moto-
serra 

Olaria GO, MT, MG e MS Jornada excessiva 

Fonte: Ministério do Trabalho 
  

  Os dados sobre a participação de crianças na força de trabalho revelam que 

o número de trabalhadores aumenta com a idade e é maior entre os meninos do que entre as 

meninas e, essa participação é maior entre aqueles de cor negra ou parda, decrescendo com o 

nível de renda das famílias onde estão inseridas. A taxa de participação de menores é mais 

elevada na zona rural do que na zona urbana e, no Brasil urbano-metropolitano, as taxas mais 

elevadas encontram-se na região sul e sudeste. Esses são fatos evidenciados pelas taxas de 

participação de menores na força de trabalho, distribuídos por idade, sexo, cor, domicílio 

rural/urbano e nível de renda. 
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5.5 - O Efeito do Trabalho Precoce 

 

É fato notório que o trabalho precoce não traz benefícios às crianças e 

adolescentes tendo em vista que prejudica o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e 

social. E, quem trabalha desde a infância vai enfrentar, no futuro, condições extremamente 

desvantajosas no mercado de trabalho, pois sem estudo adequado, as crianças ficam sempre 

no mesmo patamar e repetem o ciclo de pobreza dos pais, escreveu Gilberto Nascimento em 

matéria publicada pela Revista Isto é18. “As crianças ganham pouco dinheiro e vão perder 

muito mais depois” alerta o antropólogo Benedito Rodrigues dos Santos, assessor do 

Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e coordenador da seção brasileira da 

Defesa da Criança Internacional, entidade com sede em Genebra.  

As crianças que trabalham e estudam ficam cansadas e cochilam durante as 

aulas, perdem explicações dos professores, faltam e não têm tempo para as lições de casa, 

levando a uma taxa de repetência muito alta. 

O trabalho das crianças, geralmente, não se distingue do trabalho dos 

adultos, acrescenta nada ou muito pouco à educação profissional, além de ocupar o tempo que 

deveria ser dedicado aos estudos ou brincadeiras, que são fundamentais para um 

desenvolvimento saudável e uma boa performance do adulto. 

Pesquisa realizada pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Sócio-econômicos em Trabalho infantil no Brasil – “O Trabalho Tolerado de 

Crianças” revela que uma parte das crianças trabalha em tempo integral que inclui uma boa 

parte da jornada à noite. Isso atesta o caráter penoso do trabalho exercido por grande parte das 

crianças entrevistadas. Um trabalho exercido por longos anos, desde muito cedo, durante 

muitas horas por dia, acaba prejudicando seriamente o futuro das crianças. 

                                                
18.  Revista Isto é - “O trabalho empobrece o homem” - 30.04.1997 
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Em relação à escola, a primeira indicação de que as coisas não vão bem são 

os altíssimos índices de repetência encontrados pela pesquisa e a conseqüente defasagem 

série/idade. Muitas crianças acumulam repetências, o que torna o aprendizado cada vez mais 

difícil.  

No entanto, a pesquisa revelou que esse alto grau de repetência tem dois 

fatores: primeiro o trabalho exercido na infância que interfere no aprendizado; segundo, o 

próprio sistema educacional. 

Lugar de criança é na escola, frase que ouvimos com freqüência por nossos 

governantes, mas é preciso, de fato, investir cada vez mais em educação, afastar de vez as 

crianças do trabalho precoce, pois as conseqüências são maléficas para um país como o Brasil 

que tem uma política que não privilegia, de fato, a educação e algumas vezes faz vista grossa 

para o trabalho infantil, trabalho esse que atrapalha o aprendizado e provoca o abandono da 

escola, o que contradiz o sonho profissional da maioria das crianças entrevistadas que 

pretendem uma profissão com diploma universitário. 

João Carlos Alexim19, sociólogo, referindo-se ao fato de a Constituição e o 

Estatuto da Criança e Adolescente proibirem o trabalho do menor de 14 anos disse: "Só 

proibir não adianta, até porque o trabalho infantil já é proibido”.  

É difícil combater a cultura de que o trabalho enobrece o homem e, desde 

cedo, ajuda a formar seu caráter. Há pais e professores que alegam que para “ser alguém na 

vida” e não virar marginal, a criança precisa trabalhar. Essa é uma visão deturpada da 

sociedade em relação ao menor. 

Relatamos um exemplo citado por Gilberto Nascimento20. Uma senhora de 

77 anos de idade, patroa de uma menina ficou indignada porque a garota resolveu trabalhar 

apenas dois dias por semana “o pessoal da favela não quer mais trabalhar. Isso é culpa da 

                                                
19. Diretor da OIT no Brasil. 
20. Obra já citada. 
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Igreja Católica que agora dá tudo para eles”. Ao lado, sua irmã de 74 anos “é um absurdo. 

Eles têm curso de tudo lá na favela. Até de computação”. Mas a garota tem consciência do 

valor do estudo, coisa que nem sempre os pais têm. 

Milhares de crianças ajudam os pais ou se sustentam trabalhando, enquanto 

os filhos dos ricos apenas brincam, e isto incomoda muitos jornalistas que escrevem sobre o 

assunto, mas o irônico é que muitos jornais, principalmente nos estados mais pobres, usam 

crianças para chegar às casas dos leitores e assinantes. Esse é um trabalho tão nocivo quanto o 

de trabalhar nas minas, cortar cana ou trabalhar em propaganda. 

Aquiles Emir21 escrevendo sobre o trabalho infantil afirma que o trabalho 

em programas de TV (novelas, shows, cinema) e na propaganda é trabalho como qualquer 

outro exercido pelas crianças de periferia que trabalham para aumentar o orçamento da 

família e são quase sempre submetidas à jornada de trabalhos estafantes, muitas ficam 

impedidas de freqüentar escolas com regularidade, sem falar que desde muito cedo despertam 

para a sensualidade e o erotismo. Isso é exploração infantil, mas não se nota quando as 

personagens têm rostos rosados, dentes bem tratados e aparentam ser das classes favorecidas. 

Observam os defensores dos artistas mirins que estes têm acompanhamento 

profissional e acabam por fazer grandes descobertas no desenvolvimento do trabalho, até 

porque interpretar desperta curiosidade maior em relação aos seus sentidos, ao corpo e à 

própria vida, afirmou a psicóloga Valéria Braga à Revista Época. 

Contudo, os pais precisam enxergar os limites dos filhos e não deixar que o 

desejo de ver o filho famoso prevaleça sobre sua vontade de apenas estudar e brincar. As 

crianças têm prioridades em suas vidas que devem ser respeitadas. 

Já que cada vez mais o trabalho na televisão atrai um número maior de 

crianças, é preciso que esse trabalho seja algo que a enobreça como ser humano, que desde 

pequena elas se mantenham no bom caminho sem se desviar dos valores que movem a 
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sociedade, pois caso contrário desde muito cedo elas conheceram o caminho da vaidade, da 

cobiça e da vida fácil. Dentro desse contexto pode-se falar daquelas meninas que desde 

pequenas ensaiam danças sensuais e eróticas imitando seus ídolos, essa forma de trabalho 

deve ser contida. 

A criança, assim como o adolescente, começa a trabalhar no momento em 

que seu organismo está em transformação. Isso causa distúrbios no crescimento, como 

alterações osteomusculares, neurológicas e respiratórias22, explica a médica e 

subcoordenadora do Núcleo de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador, 

Solange Bezerra. 

Segundo ela, outra conseqüência grave do trabalho infantil é a exposição das 

crianças aos acidentes. “Os menores têm de lidar com funções para as quais não estão 

preparados. Eles não têm sequer coordenação motora para executar determinados serviços. 

Ficam em posições inadequadas para quem está em formação e manuseiam equipamentos 

pesados e perigosos”. 

Não se pode olvidar dos males que sofrem essas pequenas criaturas, perdem 

agora e também no futuro, pois, cada vez mais, o mercado de trabalho exige uma boa 

formação profissional com diploma universitário. “Quando estão trabalhando, esses meninos 

e meninas perdem a oportunidade que nunca mais terão condições de recuperar. As crianças 

passam a ter muitas responsabilidades, o que provoca o amadurecimento precoce”, explica a 

coordenadora do Núcleo da DRT/PE, Nanci Lourenço. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
21. Aquiles Emir in Revista Observatório da Imprensa – 5.8.1999 – Mídia estimula os crimes que condena. 
22. LIDA – Revista do Ministério do Trabalho – novembro/dezembro de 1997. 
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As estatísticas são preocupantes: 

 

 

 
* 1280 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos trabalham na agricultura, sendo que mais de 
59% trabalham mais de 40 horas semanais; 
 
 
* Trabalhadores semi-escravos cumprem jornada de até 12 horas e não recebem nada por isso; 
 
 
* 57,8% destes jovens não são remunerados pelo seu trabalho (o pagamento está embutido na 
remuneração dos pais); 
 
 
* 70% recebem, em média, meio salário mínimo; 
 
 
* 67,1% dos que estão entre 15 e 17 anos trabalham sem carteira assinada; 
 
 
* 1.400.000 crianças que trabalham têm menos de 4 anos de instrução escolar; 
 
 
* 4,5 milhões de crianças dos 7 aos 14 anos (fase de ensino obrigatório) não freqüentam a 
escola; 
 
 
* De cada 1.000 alunos da área rural matriculado na 1ª série, apenas 15 concluem o 1º grau;  
 
 
* 15% das crianças de 10 a 14 anos (área rural) não sabem ler e escrever. Dos 15 aos 17 anos, 
existem 10% de analfabetos. 
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6 - PAPEL DO ESTADO NA EDUCAÇÃO DO MENOR 

 

Devido à complexidade da modernidade nos dias atuais, aumentou a 

responsabilidade das escolas, pois elas têm de acompanhar o ritmo de evolução que se tem 

dado em todas as culturas. 

Antigamente, as escolas só se preocupavam com uma parcela da sociedade, 

a elite, que era constituída de alunos provenientes de classes mais privilegiadas 

economicamente. Hoje, a escola é democrática, dirigida a toda a população. 

A democratização pode ser percebida no Brasil através dos alunos em idade 

escolar que freqüentam a escola, como também por aquelas pessoas que já passaram da idade 

e estão nos bancos escolares. 

A tarefa do governo é oferecer, cada vez mais, condições de uma auto-

realização efetiva para a sociedade, produtiva e realizadora em termos do próprio indivíduo23. 

A educação é ponto fundamental na redução do trabalho infantil, pois pessoas que começam a 

trabalhar muito cedo e com baixo nível de escolaridade terão filhos nas mesmas condições. 

“Isso cria uma geração despreparada. Qualquer programa precisa de uma educação de boa 

qualidade. A escola deve ser interessante para o aluno” afirmou o relatório apresentado pelo 

governo brasileiro na Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil em Oslo, Noruega 

em outubro de 1997. 

Além de tirar as crianças do trabalho, é preciso dar condições para que ela 

permaneça na escola e participe de atividades extracurriculares. Para isso, é preciso melhorar 

a renda familiar, o que passa pela política de redistribuição de renda e geração de empregos. 

                                                
23. Prof.ª Therezinha Afife Lauand in Estudo Sobre o Problema dos Menores - Anais da XI Semana de Estudos do Problema de Menores. 
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A Constituição Federal de 1988, Cap. VII, artigo 227, entre outros direitos 

básicos, garante à criança e ao adolescente o direito à educação24. O artigo 69 da Lei 8.069/90 

(ECA), diz que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 

Como se observa, o direito à educação vem da Lei Maior do nosso sistema. 

Mas a Constituição não deixa a educação somente a cargo do Estado, ela coloca como 

prioritária a ação conjunta do Estado, sociedade e família. Partindo desse pressuposto, 

criaram-se os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais para implementar a ação paritária 

entre o estado e a sociedade na fixação das políticas de atendimento aos pequenos cidadãos.  

Para que o comando constitucional seja efetivado de forma plena e absoluta 

é importante que se amplie a escolaridade obrigatória além do ensino fundamental que hoje se 

limita ao 1º grau. O Estado deve oferecer oportunidades de trabalho que respeitem os limites 

traçados pela lei e garanta a aprendizagem e profissionalização25.  

Os programas de Renda mínima vêm significando alternativas relevantes 

para a preservação da escolaridade de crianças e adolescentes trabalhadores e deverão ser, 

continuamente, incrementados de forma a atingir o maior número possível de trabalhadores. 

  Trabalho e educação são atividades que, no curto prazo, são competitivas. 

As crianças, de forma geral, deveriam estar na escola e não no trabalho. Para melhor 

compreender essa questão, é preciso analisar a relação entre trabalho infantil e educação, 

incluída a associação do trabalho precoce com a evasão escolar. É necessário compreender, 

também, como o trabalho das crianças pode constituir o principal mecanismo de transmissão 

da pobreza por gerações. 

Em 1970, em “Mensagem ao jovem Brasil” já dizia o Presidente E. 

Garrastazu Médice: “É preciso entender que o grau de desenvolvimento econômico, de 

                                                
24. Art. 227 da CF/88 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
25. Ricardo Tadeu Marques - obra já citada. 
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justiça social e de segurança pode ser medido pela proteção e pelo respeito que as crianças 

merecem de seu país”. 

  As causas do trabalho infantil, portanto, são múltiplas e complexas. Além 

disso, as relações entre educação e trabalho precoce também não são triviais. A natureza do 

problema demanda, por conseguinte, ações do Estado e da sociedade em várias frentes. A 

questão exige a mobilização da energia social e mecanismos eficazes para sua aplicação, além 

da elaboração e do desenvolvimento de programas eficientes de combate a esse fenômeno 

socialmente indesejável. As instituições, os instrumentos e os programas para combater o 

trabalho infantil no Brasil. 

  Os esforços que estão sendo feitos pelo Governo e pela sociedade para 

vencer o desafio imposto pelo problema estão demonstrados na página seguinte. 

 

6.1 - Programas Governamentais e Privados 

 

O combate ao trabalho infantil é uma questão prioritária do atual governo. O 

tema está na agenda social do país constituindo um desafio tanto para o Governo quanto para 

a sociedade. O Governo tem buscado instrumentos, instituições e programas que possam 

combater o trabalho precoce em todas as suas formas, principalmente aquele que agride por 

não respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. 

 Há muito interesse de todos os governantes e entidades sociais em erradicar 

o trabalho infantil no mundo inteiro. Mas o que ainda falta é colocar em prática todo esse 

interesse e disposição. “A comunidade internacional reconhece que a atenção à criança 

constituiu um elemento central na formulação de qualquer plano de desenvolvimento social. 

Nesse contexto, o combate ao trabalho infantil constitui um dos principais desafios para 
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nossos países”, afirmou Doutora Ruth Cardoso, Presidente do Conselho do Programa 

Comunidade Solidária26.  

O Governo Brasileiro vem se preocupando muito com a área social criando 

programas e ações voltados à proteção dos menores no trabalho, na saúde, assistência social. 

O Ministério do trabalho formou comissões estaduais de combate ao trabalho infantil, que 

fazem diagnósticos preliminares dos focos do trabalho de adolescentes e crianças de todo o 

pais. Em 1997, essas comissões se transformaram em Núcleos de Combate ao Trabalho 

Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente nas Delegacias Regionais do Trabalho, em 

parceria com órgãos e entidades capazes de viabilizar o combate à mão-de-obra infantil27.  

No âmbito das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, foram 

criadas, a partir de 1995, em todas as 27 unidades da federação, Comissões Estaduais de 

Combate ao Trabalho Infantil, que foram recentemente transformadas em Núcleos de 

Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho do Adolescente (PETI). De início, 

tiveram por escopo a elaboração de um Diagnóstico Preliminar dos Focos onde o Trabalho da 

Criança e do Adolescente, divulgado no ano seguinte. Com base nesse Diagnóstico, as 

equipes de fiscalização selecionaram focos em que o trabalho infantil apresentava-se de forma 

mais crítica, para que, em seguida, fossem reforçadas as ações de combate naquele trabalho. 

Além da fiscalização, o Governo Federal vem desenvolvendo programas 

que contribuem no aumento da renda familiar como a Bolsa Escola, o Programa de Geração e 

Renda rural e urbana (Proger), Programa de Qualificação Profissional (Planfor), o Programa 

de Geração e Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), financiados com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) entre outros. 

                                                
26. Discurso da Doutora Ruth Cardoso, Presidente do Conselho do Programa Comunidade Solidária, por ocasião da Conferencia de Oslo 
sobre trabalho infantil, em 27 de outubro de 1997. 
27. Trabalho infantil no Brasil: Questões e Políticas - Publicação do Ministério do Trabalho. 
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Também estão sendo financiadas pesquisas sobre o impacto do trabalho 

precoce na vida da criança, com recursos do Fundacentro e o Comunidade Solidária, que 

desenvolve um trabalho reconhecido mundialmente. 

Na área privada podemos citar o programa Empresa Amiga da Criança, 

criado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, que estimula a criação de uma rede de 

empresas contrárias o trabalho infantil e ajuda a menores carentes.  

Há também a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância 

e Adolescência (Abrapia) que desenvolve programas que zelam pela observação dos direitos 

das crianças e adolescentes. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), através do Programa 

Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), vem apoiando diversos projetos. 

Dentro do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, formado por 46 

entidades governamentais e não governamentais, surgiu o Programa de Ações Integradas 

(PAI), que busca a articulação do Governo com a sociedade para o desenvolvimento de 

programas onde a situação é mais crítica e as crianças trabalham em condições intoleráveis. 

O Planfor, em parceria com Programa Comunidade Solidária28, beneficia 

jovens de 14 a 21 anos, de ambos os sexos, de baixa escolaridade, vivendo em situação de 

pobreza extrema, localizada em especial nas áreas metropolitanas e periferias de grandes 

centros. 

Em 1997, a Organização Internacional do Trabalho ganhou mais um aliado 

no combate ao trabalho infantil: o Grande Oriente do Brasil, que assinou um protocolo de 

intenções entre a entidade internacional, pelo qual os seus integrantes – cerca de 300 mil em 

todo o país – terão como principais deveres o engajamento no combate à exploração de mão-

                                                
28. O Programa Comunidade Solidária foi criado pelo Governo Federal como uma estratégia de combate à fome, à miséria e à exclusão 
social, presidido pela primeira dama Dra. Ruth Cardoso. 
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de-obra infantil, o estímulo às atividades escolares de todas as crianças o e incentivo aos 

governadores dos seus Estados para a criação de bolsa de estudos. 

Os maçons, subordinados aos grão-mestres, devem denunciar às lojas – 

locais onde se reúnem – a existência do trabalho infantil ou a insubordinação de quaisquer de 

seus filiados a essa ordem. No Brasil, existem cerca de 1.900 lojas, sendo que 1.600 são 

usadas para as reuniões29.  

Um mês antes da assinatura do protocolo de intenções, o Grande Oriente do 

Brasil condenou a exploração da mão-de-obra infantil em documento oficial. “Encaramos 

essa prática como uma nova forma de escravidão, uma conduta vergonhosa. Devemos 

resgatar todos os menores. Consideramos a erradicação desse hábito um dos maiores 

desafios para a sociedade atual”, afirmou o Grão-mestre geral em exercício Jovelino Miranda 

Pontes. 

Um dos mais significativos programas que vem dando certo é, sem dúvida 

alguma, o Programa Bolsa Cidadã que concede aos pais um determinado valor em dinheiro 

em troca de que os filhos freqüentem a escola. 

  A Bolsa Criança Cidadã busca recriar as condições materiais para a família 

prover suas necessidades básicas, assegurando-lhe condições mínimas para permitir o 

ingresso ou o regresso das suas crianças e adolescentes trabalhadores à escola. Para tanto, 

essas famílias têm acesso a uma renda complementar sob o compromisso de assegurar a 

permanência dos seus filhos nas atividades do ensino regular e da jornada complementar. 

Para fins de concessão e manutenção mensal da Bolsa, exige-se, única e 

exclusivamente, o requisito da freqüência regular da criança e do adolescente ao ensino 

formal e às atividades socioeducativas oferecidas no período complementar e ao abandono da 

atividade laboral. O Ministério da Previdência Social vem atuando através desse programa 

                                                
29. Maçonaria entra na luta pela erradicação do trabalho infantil – Revista Lida – setembro/outubro de 1997, pg. 25. 
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desde 1995, através de sua Secretaria de Assistência Social. O programa estende auxílio 

financeiro às famílias de crianças trabalhadoras para que estas possam ingressar ou retornar à 

escola. 

No que trata da Cooperação Internacional no contexto da estreita vinculação 

entre democracia, desenvolvimento e promoção dos direitos humanos, o Governo brasileiro 

tem defendido, nos diversos fóruns multilaterais e regionais, a importância da cooperação 

internacional como canal para implementar os direitos econômicos, sociais e culturais, por 

meio de financiamento de projetos e programas específicos de interesse dos países em 

desenvolvimento. Assim sendo, no espírito do § 35, do Plano de Ação adotado pela 

Declaração sobre a Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança, o Governo vem 

buscando incentivar e manter abertas todas as possibilidades seja em plano bilateral, seja em 

plano multilateral, com o UNICEF, a OIT, a UNESCO, a OMS/OPAS, o FNUAP, a FAO, 

com organizações regionais, intergovernamentais e não-governamentais. 

 

6.2 - Programa  Bolsa Cidadã 

 

Em entrevista à Revista Consulex, Cristina Silva de Albuquerque, da 

Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência Social30, disse que apenas 

eliminar o trabalho sem que se criem condições saudáveis de subsistência dessas crianças gera 

normalmente um quadro de favelização das localidades próximas ao antigo local de trabalho 

das mesmas. Isso explica porque a prática do trabalho infantil geralmente se dá em áreas 

rurais. Eliminando-se a fonte de renda das crianças, a qual se destina a ajudar no sustento da 

família, gera-se a migração de algumas famílias para os centros urbanos em busca de 

oportunidades de algum ganho. Daí a proliferação de pedintes, vendedores de rua etc. 

                                                
30. Entrevista à Revista Consulex - Ano II - nº 24- dezembro de 1998, pg. 18. 
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O Programa Criança Cidadã busca recriar as condições mínimas para que a 

família tenha como prover suas necessidades básicas e complementar a sua renda, permitindo 

às crianças ingressar ou retornar à escola. Para isso, e seguindo alguns critérios de seleção, o 

programa foi criado para fornecer uma bolsa de no máximo R$ 50,00 por criança ou 

adolescente, entre 7 e 14 anos, visando à permanência desses na escola. 

Em 12 de fevereiro deste ano, o governo federal, Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, juntamente com o Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, 

incrementaram o programa Bolsa-Escola fazendo algumas alterações que beneficiará mais 

famílias e, conseqüentemente, levará mais crianças à escola, beneficiando cerca de 5 milhões 

de famílias com filhos de 6 a 15 anos de idade, matriculados em turmas da 1ª à 8ª série, com 

uma verba estimada em 1,7 bilhão de reais, que no ano de 2.002 deverá ser elevada para 2 

bilhões. O programa tem por objetivo atender aproximadamente 10 milhões de crianças, cujos 

pais receberão uma quantia mensal de R$ 15,00 e R$ 45,00 por mês, desde que os filhos 

tenham freqüência de 85% das aulas. 

O dinheiro será repassado diretamente às famílias, de preferência às mães 

dos alunos, por meio de um cartão magnético para que o dinheiro possa ser sacado nas 

agências bancárias credenciadas, lotéricas e correios. Esse sistema de repasses de recursos 

diretamente às famílias busca acabar com intermediação das prefeituras, responsáveis até o 

ano passado, pela distribuição do dinheiro. Para o ministro Paulo Renato Souza, isso criava 

uma “fonte de falta de controle”, e a prefeitura que for flagrada cometendo irregularidades 

poderá ser excluída do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O controle será feito 

pela Secretaria do Programa Bolsa-Escola, que irá realizar auditorias por amostragem e os 

municípios deverão instituir conselho de acompanhamento do programa, em que metade dos 

participantes seja representante da comunidade. “Mas o Ministério da Educação irá fiscalizar 

para ver se, efetivamente, são os mais pobres os beneficiados, porque o Brasil cansou de ver 
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recursos em nome dos pobres pararem nas mãos daqueles que não são os mais pobres, a 

corrupção em programas sociais é nojenta e inaceitável”, afirmou o Presidente31. 

O Presidente ainda fez um apelo aos prefeitos para que ajudem o governo a 

colocar 100% das crianças na escola “vamos estimular as famílias a colocar as crianças nas 

escolas e dar mais um passo para erradicar o trabalho infantil”. Segundo ele, a extensão do 

programa é decisiva para levar todas as crianças à escola.  

Em suma, o programa tem por missão principal retirar a criança 

emergencialmente do trabalho, tentar facilitar seu acesso à escola. Esse projeto, em alguns 

estados foi mais adiante, evoluindo para comissões estaduais que vão além do conceitual 

prevendo ações executivas. Através dessas mesmas comissões se reproduzem as comissões 

municipais. Essa é uma estratégia emergencial para afastar a criança do trabalho e contribuir 

com a renda familiar e não permitir que se puna a família mais uma vez. 

O programa apresenta bons resultados, durante uma fiscalização feita pelo 

Ministério do Trabalho descobriu a prática de trabalho infantil em fazendas do Mato Grosso e 

penalizou os proprietários, que por sua vez expulsaram as famílias das fazendas, permitindo 

somente a permanência do chefe de família, deixando as famílias sem ter onde morar. 

Portanto, o programa é um suporte necessário e tem obtido bons resultados, uma vez que o 

quadro descrito não se verifica nas áreas em que o programa foi adotado. Reconhece a 

importância do núcleo familiar na boa formação das crianças, busca uma aliança com a 

família, para sua colaboração no processo de desenvolvimento de seus filhos.  

Nesse trabalho, os vários níveis de Governo (federal, estadual e municipal) 

devem estar envolvidos, assim como organizações não-governamentais. O progresso desse 

projeto é inegável, com plena aceitação tanto pelas crianças que voltam à escola quanto pelas 

famílias que, na sua grande maioria, querem educar seus filhos. 

                                                
31. Discurso sobre o programa Bolsa-Escola em Águas Lindas de Goiás, GO, 12.02.2.001 falando sobre a extensão do programa Bolsa-
Escola para todos os municípios brasileiros – jornal de Brasília. 
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O Programa visa cumprir o que determina a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois ambos colocam a proibição aos 

adolescentes de exercerem qualquer tipo de trabalho, especialmente o noturno, o penoso e o 

insalubre. Essas são as bases legais sobre as quais se assenta o desenvolvimento desse projeto 

e, onde foi implantado, está atingindo seu objetivo, ou seja, está retirando as crianças do 

trabalho e levando-as de volta à escola. 

Vale acrescentar que a OIT apontou o programa brasileiro da Bolsa-Escola 

como um exemplo a ser seguido pelos demais países da América Latina e de outros 

continentes. Segundo a organização, a experiência pode tornar-se um dos mecanismos mais 

eficazes para combater a pobreza e o trabalho infantil nos países em desenvolvimento. 

Na avaliação do embaixador brasileiro em Genebra, Celso Amorim, “a 

indicação do Brasil pela OIT é o reconhecimento de que o País, apesar dos problemas, busca 

alternativas criativas para solucioná-los”32. Segundo ele, “a melhor forma de combater o 

trabalho infantil é colocando as crianças nas escolas”. Um assessor da OIT afirmou que 

“além de estimular a escolaridade, o programa é uma importante contribuição financeira às 

famílias”. 

 A idéia da OIT é “exportar” a iniciativa brasileira para outros países. O 

primeiro passo será a promoção da Bolsa-Escola durante a reunião dos 49 países menos 

desenvolvidos do mundo, em Bruxelas, na semana que vem, organizada pela Conferência das 

Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). 

 Segundo Amorim, um dos temas mais problemáticos para os países em 

desenvolvimento é o custo dos programas educacionais. “O Brasil está mostrando que é 

possível que existam programas com custos reduzidos”. 

                                                
32. OIT faz elogios ao programa Bolsa-Escola in Jornal do Estado de SP, 11.05.2.001, p. A14. 
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 No entanto, para ficar completo o programa depende da Câmara. O governo 

aguarda a aprovação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de onde sairá a maior 

parte dos recursos destinados ao Programa Bolsa-escola33.  

O projeto está parado no Congresso Nacional, a iniciativa agora depende da 

Câmara, pois a votação já foi adiada várias vezes, mas o Governo aposta na aprovação, pois 

está mais do que comprovado que o Programa é bom e o fato de que outros países possam vir 

a adotá-lo vem reforçar a tese de que a medida proposta neste projeto beneficiará a Bolsa-

escola. 

 

6.3 - Crítica ao Programa Criança Cidadã 

 

O Programa foi muito bem elaborado e tem dado certo onde foi implantado, 

mas com a alteração constitucional da idade de 14 para 16 anos para o trabalho do menor, 

ficou uma lacuna de um ano entre o término do apoio e a idade legal para o início do trabalho 

com vínculo empregatício, pois o Programa, como já foi colocado, atende criança entre 6 e 15 

anos a partir de 2.001. Mas, antes disso, a lacuna era ainda maior, porque o Programa só 

atendia crianças entre 7 e 14 anos, deixando-os desprotegidos até que completassem 16 anos, 

idade exigida para o menor entrar formalmente no mercado de trabalho. 

Com essa a mudança de idade, que agora incluiu crianças de 6 a 15 anos, o 

programa, reconhecidamente, ficou mais abrangente, mas ainda assim fica uma lacuna de um 

ano entre o término da ajuda do Programa Bolsa-Escola e o limite mínimo exigido para o 

ingresso no trabalho com carteira assinada, fato que o governo deverá resolver no ano de 

2.002, segundo o discurso do próprio governo Fernando Henrique Cardoso, porque o que se 

                                                
33. Jornal o Estado de São Paulo, 11.05.2.001 por Jamil Chade 
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tem visto é que essas crianças estão voltando à situação anterior, ou seja, voltando ao mercado 

de trabalho informal e, novamente, ficando à mercê dos exploradores de mão-de-obra infantil.  

Uma vez que o Programa é eficaz e vem dando bons resultados, deve o 

Governo estender até o limite de 16 anos e evitar que essas crianças fiquem novamente 

desamparadas, pois o trabalho infantil é um problema social crônico e que aflige ampla 

parcela da humanidade e está intimamente vinculado à condição econômica do nosso país. 

Quando a criança trabalha, na maioria das vezes exerce atividades que 

comprometem sua saúde e esperança de vida. E, muitas vezes, não há outra saída porque os 

pais contam com os a ajuda dos filhos para sobreviverem. E se o trabalho apenas consegue 

assegurar a comida para a sobrevivência, a educação é luxo inacessível e o futuro não existe. 

É aí que o Programa deve entrar, ou seja, proprorcionar meios de sustento à família sem 

prejudicar a educação das crianças, isso estará assegurando um desenvolvimento futuro 

positivo da Nação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

7 - ATUAÇÃO DOS SINDICATOS NO COMBATE AO 

TRABALHO INFANTIL 

 

Um dos segmentos bastante atuante é o dos sindicatos nacionais que vêm 

contribuindo para uma mudança efetiva no que diz respeito ao trabalho infantil. Nessa árdua 

luta os sindicatos vêm elaborando análises profundas da situação, informando os membros das 

entidades sobre o problema e esclarecendo a comunidade. Resultados positivos podem ser 

encontrados em algumas cláusulas inseridas em acordos ou convenções coletivas de trabalho, 

são cláusulas que tratam dos direitos e a proteção dos menores. 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1991 criou a Comissão para 

a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com objetivo de abordar questões sobre a 

educação e o trabalho. A iniciativa vem reforçar o que está disposto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, além de promover medidas assecuratórias ao direito da criança de ser criança. 

A CUT atua em vários estados brasileiros e também promove eventos de 

esclarecimentos da sociedade em geral. Tem promovido campanhas com o objetivo de 

eliminar o trabalho infantil, mobilizando a opinião pública nacional e internacional. Estas 

campanhas destinam-se à necessidade de políticas sociais básicas, particularmente na 

educação. 

Tem a CUT estabelecido parceria com diversas instituições sociais, 

organizações não-governamentais (ONGs), universidades, centros de estudos e de pesquisas, 

sindicatos, confederações e inclusive com o Programa Internacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil (IPEC/OIT). 

A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) também tem 

desempenhado um papel relevante no combate ao trabalho infantil no Brasil em parceria com 

o IPE/OIT e vem mobilizando diversos grupos na análise do trabalho ilegal de crianças. Os 
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membros da CGT têm trabalhado diretamente com as famílias de crianças que trabalham 

irregularmente e envolvendo outros setores da sociedade neste trabalho. 

Outra representação sindical envolvida nesta luta é a Força Sindical, que 

tem conseguido até mesmo em algumas de suas negociações incluir nos acordos e convenções 

das categorias a ela afiliadas cláusulas que protegem os trabalhadores menores nos seus 

direitos. A Força Sindical tem experimentado algumas vitórias em termos de melhoria de 

condições de vida e proteção das crianças34. 
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8 - O MENOR E O APRENDIZADO 

A Emenda Constitucional 20 alterou a idade para o aprendizado do menor, 

estabelecendo que poderá ser aprendiz o menor acima de 14 anos, diferentemente era a 

disposição da Constituição de 1988 que colocava a aprendizagem para menores de 14 anos.  

O aprendizado do menor só pode ser desenvolvido após os 14 anos de idade, 

mas o trabalho poderá ser iniciado aos 16 anos em qualquer atividade, exceto exercer função 

noturna, perigosa ou insalubre. Nas palavras de Valentin Carrion “o legislador não aprendeu 

a lição da experiência; a política de `proteção´ ao menor, com exigências dos teóricos 

aprendizados metódico, difícil e caro, contribui para jogar ao relento das ruas milhares de 

menores que poderiam estar protegidos das drogas e da mendicância pelas únicas exigências 

de pequena remuneração patronal da escolaridade. A Emenda Constitucional 20 prossegue 

no desmanche: aprendiz somente após os 14 anos (e não o menor de 14, como diz a 

Constituição Federal de 88); a essa idade já fugiu dos pais e, às vezes, já aprendeu a 

trabalhar com traficantes, roubar e até matar, com passagem ou não pela Febem; até lá o 

menor, que poderia ter tido a proteção referencial de um trabalho e a vigilância do tutor-

empregador para sua freqüência à escola, terá recebido o aprendizado das esquinas e do 

abandono35”. 

E prossegue o autor dizendo que as normas de proteção não se restringem 

apenas às relações de trabalho subordinado, tem-se que de forma autônoma algum menor 

mais esperto está teoricamente sujeito a ver-se impedido de exercer alguma atividade que o 

sustente. 

Sergio Pinto Martins complementa a idéia dizendo “A nova determinação 

constitucional mostra a tese de que o lugar do menor é na escola e não no trabalho. 

                                                                                                                                                   
34. Revista Consulex – dezembro de 1998 – pg. 17. 
35. CARRION, Valentin, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, legislação complementar e jurisprudência, Ed. Saraiva, 25ª ed., 
p. 131/132.  
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Entretanto, é preferível o menor trabalhar do que praticar roubos e furtos nas ruas ou usar 

drogas”36. 

O referido autor, fazendo comentários à nova determinação constitucional 

diz que aprendiz é a pessoa que se encontra entre os 14 e 18 anos de idade. No período entre 

14 e 16 anos, o trabalho do aprendiz irá gerar vínculo de emprego, pois é permitido o trabalho 

nesse interregno na condição de aprendiz, como mencionado na Constituição, o que só pode 

ser feito mediante contrato de trabalho. Entende-se, no entanto, que ficou vedado o trabalho 

do menor de 16 anos em serviços temporários, na pequena empreitada, no trabalho avulso, no 

trabalho autônomo, tanto em atividades urbanas como rurais, porque a Norma Ápice fala em 

qualquer trabalho, salvo se na condição de aprendiz, que será feito perante o Senai, Senac, 

Senar, Senat e também na empresa37. 

Ocorre que as normas vigentes são muito exigentes para a permissão e 

caracterização de aprendizado, tem de ser metódico e está sujeito a requisitos de tempo e 

aprovação do Senai ou SENAC, o que o inviabiliza praticamente. Restara, assim, uma faixa 

muito restrita para a sociedade dentro de atividades que não terminem por ser consideradas 

empregatícias levando em conta a finalidade social e não lucrativa, o que é difícil. O 

Programa do Menor Assistido (DL 2.318/86, art. 4º) foi apontado como inconstitucional, 

canhestro e ineficaz. O Programa Bom Menino (D. 94.338/87, revogado pelo D. s/n, DOU, 

13.05.91), de iniciação ao trabalho do menor, poderia ser inviabilizado se não fosse 

considerado preponderantemente social, distinguindo-se “menor assistido” e “menor 

aprendiz”.  

No que diz respeito ao salário do menor aprendiz, o inciso XXX do artigo 7º 

da Constituição esclarece que é proibida a diferença de salários por motivo de idade. Sérgio 

Pinto Martins comentando referido dispositivo entende que o artigo 80 da CLT foi revogado. 

                                                
36. MARTINS, Sérgio Pinto, Comentários à CLT, 2ª Ed., Ed. Atlas, p. 331.  
37. MARTINS, Sérgio Pinto, obra já citada. 
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Esse artigo prevê ao menor aprendiz meio salário mínimo na primeira metade da duração da 

aprendizagem e 2/3 na segunda metade. Assim, o aprendiz tem direito a pelo menos um 

salário mínimo durante toda a aprendizagem. Revogado também está o artigo 11 da Lei nº 

5.889/73 (empregado rural), que previa o pagamento de metade do salário mínimo ao 

empregado rural menor de 16 anos. 

Contudo, ainda que o art. 80 da CLT, estabeleça como parâmetro de 

remuneração o mínimo de ½ (meio) salário mínimo durante a primeira metade da duração 

máxima prevista para o aprendizado e na segunda metade, pelo menos 2/3 (dois terços) do 

salário mínimo, diversas convenções coletivas de trabalho vêm estendendo ao aprendiz a 

remuneração sobre o salário normativo da categoria, assim a Convenção Coletiva de Trabalho 

dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, assinada em 1999 e com vigência até 31 de outubro 

de 2.001, que estipulou no item 11 (onze): 

Será assegurado aos menores aprendizes do SENAI, durante o período de 

treinamento prático na empresa, um salário correspondente a 75% (setenta e cinco por 

cento) do salário normativo vigente para a categoria. Os menores aprendizes em empresas 

com 50 (cinqüenta) ou mais empregados em 31.10.00, receberão 100% (cem por cento) do 

salário normativo citado, nos últimos 6 (seis meses) de treinamento prático na empresa (grifo 

nosso). 

E mais, assegurou ao aprendiz o direito ao aprendizado até o final, dispondo 

que as empresas não poderão impedir o completo cumprimento do contrato de aprendizagem, 

incluído o que se refere ao treinamento prático na empresa, a não ser por motivos 

disciplinares, escolares, ou por mútuo acordo entre as partes e, neste caso, com assistência do 

respectivo sindicato representativo da categoria profissional. 

Também oferece a possibilidade de o menor ser efetivado na empresa após a 

conclusão do aprendizado e inexistindo vaga na função para a qual recebeu treinamento, o 
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mesmo poderá ser aproveitado em função compatível, percebendo o menor salário dessa 

função. Ocorrendo a existência dessas vagas elas serão, preferencialmente, dirigidas para os 

aprendizes. 

Acrescentou, ainda, que as entidades de classe envidarão esforços no sentido 

de que no SENAI sejam oferecidas oportunidades de aprendizado e formação para o sexo 

feminino. Reiterarão ao Conselho Regional do SENAI a reivindicação apresentada pela 

categoria a fim de que o SENAI proporcione instalações adequadas para aprendizes do sexo 

feminino. 

Essa convenção trouxe maiores benefícios ao menor aprendiz, porque 

oferece uma remuneração maior do que a prevista na lei trabalhista e a oportunidade de um 

contrato efetivo de trabalho após o período de aprendizagem. E as empresas, além de prestar 

um serviço à sociedade terão, ainda, o benefício de poder treinar e direcionar o trabalho do 

aprendiz de forma a atender as suas expectativas de um funcionário qualificado. Sem dúvida 

alguma, um “investimento” com retorno garantido.  

No tocante ao vínculo empregatício, ainda que o trabalho do menor de 16 

anos seja proibido constitucionalmente, se houver a prestação de serviços nos moldes do 

contrato de trabalho, o vínculo de emprego deve ser reconhecido e ser o salário integral, pois 

a norma não pode ser interpretada em desfavor do trabalhador, mas sim em seu benefício, 

para evitar enriquecimento ilícito do empregador e, em conseqüência, evitar a exploração do 

menor. O STF editou a Súmula 134 que diz “Ao menor não aprendiz é devido o salário 

mínimo integral”. Portanto, os menores que exercem efetivamente uma função que foge à de 

aprendiz, não podem ser discriminados, o salário não pode ser diferenciado para o trabalhador 

menor de idade (TST, RO-DC 258.309/96.4, Orlando Teixeira da Costa, Ac. SDC 895/96). 
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9 - O TRABALHO DO MENOR EM SOROCABA E REGIÃO 

 Segundo informações obtidas junto à Delegacia Regional do Trabalho de 

Sorocaba, através da Dra. Valquíria Camargo Cordeiro38, coordenadora do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em Sorocaba e região, a exploração da mão-de-obra 

infantil na zona rural, nos últimos tempos, é conseqüência advinda da estrutura familiar, pois 

o maior problema está na situação das famílias que têm necessidade de trabalhar, mas não tem 

onde ou com quem deixar seus filhos pequenos, não restando outra saída se não levá-los para 

o trabalho. A exploração por si só, já foi quase eliminada, restando poucos focos, como é o 

caso dos lixões em Itapeva e Capão Bonito e nas plantações de tomate em Ribeirão Branco, 

onde, recentemente, uma criança de 3 anos morreu ao ingerir produto tóxico na lavoura de 

tomates.  

 Na zona urbana o enfoque é diferente porque não é apenas a falta de local 

ou com quem os pais vão deixar os filhos, nessa área o problema é mais grave porque 

geralmente envolve as drogas, a prostituição infantil, a desestrutura familiar e o desemprego. 

O adolescente precisa de amparo e segurança para não se “perder na vida” e se deixar 

explorar por pessoas inescrupulosas. 

 Em relação ao desemprego dos pais alertou para o fato de que não existe 

falta de emprego no mercado porque menores estão ocupando vagas que seriam dos adultos, o 

que ocorre é que o mundo moderno exige cada vez mais mão-de-obra especializada, o que 

falta à maioria dos trabalhadores brasileiros. 

 Uma pesquisa realizada para saber se havia interesse dos trabalhadores em 

cursos de requalificação profissional, a maioria alegou falta de disponibilidade de tempo para 

freqüentar referidos cursos. Ora, se o mercado está cada vez mais exigente, é preciso que as 

pessoas se conscientizem de que é necessário estar sempre aprendendo, melhorar sua 

                                                
38. Dra. Valquíria Camargo Cordeiro é Auditora Fiscal do Trabalho em Sorocaba e Coordenadora do Programa de Erradicação ao Trabalho 
Infantil (PETI) em Sorocaba e região. 
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capacidade profissional de forma a atender ao mercado que precisa cada vez mais de mão-de-

obra especializada. Não adiante colocar a culpa somente na política econômica 

governamental, é necessário que haja interesse em se especializar, pois o desemprego atinge 

não somente aquele que perdeu o emprego, conseqüência direta disso é o número de menores 

trabalhando para sustentar a família, algumas vezes em trabalhos dignos e honestos, e outras 

vezes se deixando explorar por pessoas de má-fé. 

 Falando sobre os programas para erradicar o trabalho dos menores, ela 

enfocou o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, adotado no estado de São 

Paulo somente em novembro do ano passado, e aplicado em locais escolhidos por um 

conselho estadual formado pela Secretaria da Educação, Secretaria da ação Social, Ministério 

do Trabalho, Conselho Tutelar, Conselho do Menor e ONGs.  

 O PETI foi idealizado dentro de uma concepção de gestão 

intergovernamental, de caráter intersetorial. Para tanto, faz-se necessário que todas as 

instâncias trabalhem de forma pactuada e integrada, dentro das competências de cada esfera 

de governo, evolvendo, em todas as etapas, a participação da sociedade civil. 

O dinheiro do PETI sai do FAT (fundo de amparo ao trabalhador) e chega 

aos municípios que faz com que esse dinheiro seja repassado às famílias carentes que mantém 

seus filhos na escola, recebendo a quantia de R$ 25,00 por mês para cada filho matriculado na 

escola. 

 O Ministério do trabalho vem exercendo uma fiscalização efetiva na região 

e tenta mostrar aos prefeitos dos municípios que existe o problema da exploração infantil, mas 

que é possível erradicar, pois, segundo ela, o Ministério, através dessa medida, já conseguiu 

eliminar mais de 80% do trabalho infantil na região, uma batalha que vem mostrando 

excelentes resultados.  
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 Para a Dra. Valquíria, “a comunidade local precisa resolver esse problema, 

mas necessita que alguém lhe mostre a realidade, precisa de esclarecimentos”. Esse é o 

trabalho que o Ministério do Trabalho vem realizando através de seus auditores fiscais com 

palestras e seminários na região com prefeitos, Conselho Tutelar e comunidade. Para ela a 

“conscientização é o passo mais importante nessa árdua luta”. 

Nos dias de hoje, com a criação dos programas que oferecem bolsa-escola, 

como é o caso do Programa Bolsa-cidadã e o PETI, não mais se justifica os pais mandaram 

seus filhos ao trabalho, uma vez que esses benefícios são concedidos não simultaneamente, 

mas cumulativamente, ou seja, a família terá renda suficiente para se sustentar sem 

“massacrar” a criança e ainda manter os filhos na escola. 

Tocante à Guarda-Mirim de Sorocaba, afirmou ser a única entidade a 

registrar os menores que com ela mantém vínculo, benefício conseguido logo após a Marcha 

Global contra o trabalho infantil, realizada em 199739. Contudo, a entidade não é reconhecida 

pelo Conselho Tutelar de Sorocaba.  

A Guarda-Mirim nos termos em que atua hoje, oferece maior segurança e 

possibilidade de desenvolvimento profissional aos menores, mas muitas guardas-mirins da 

região foram fechadas pelo Ministério do Trabalho por explorarem a mão-de-obra infantil, 

pois menores trabalhavam nas mesmas funções exercidas pelos adultos e ganhavam apenas 

R$ 50,00 por mês. 

A Guarda-Mirim de Sorocaba foi uma das pioneiras no Brasil, nasceu com o 

objetivo de dar educação e cidadania aos menores. No início os guardas-mirins andavam ao 

lado da guarda civil estadual em suas rondas, posteriormente as casas comerciais começaram 

a requisitá-los para pequenos serviços. 

                                                
39. Marcha Global contra o Trabalho Infantil. Trata-se de um movimento que conta com o apoio de 7 mil entidades de 99 países de todos os 
continentes, cujo propósito é protestar e propor soluções para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo. 
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A entidade fornecia uniforme, assistência médica, e cuidava do controle da 

educação e da vida escolar dos menores, que só se mantinham vinculado àquela entidade se 

estivessem freqüentando a escola, essa era uma condição sine qua non de participação, e as 

empresas pagavam uma pequena quantia em dinheiro como remuneração pelos serviços 

prestados. A Guarda-Mirim de hoje é única a ter sede própria, possui salas modernas de 

informática. Contrata os menores e cede-os às empresas como se fosse uma empresa 

terceirizada, mas o contrato que regula a atividades dos menores é “esdrúxulo”, nas palavras 

do advogado Ubirajara Batista Ferreira (Presidente regional da ADESG), porque não é claro 

ao estabelecer se a responsabilidade pelos menores é da empresa ou da Guarda-Mirim. 

Para Ubirajara, a intenção da Guarda-Mirim é “dar porte de cidadania aos 

menores, mas infelizmente a lei não deixa”. Criticou a emenda constitucional nº 20, pois disse 

ser maléfica ao instituir a idade mínima de 16 anos para contratar menores, pois a Guarda-

Mirim sempre teve um padrão exemplar de entidade assistencial. Citou como exemplo a 

empresa SAMO que mantém em seu estabelecimento mais de 8 “guardinhas” e cerca de 20 

funcionários que já fizeram parte da Guarda-Mirim de Sorocaba. Afirmou que a lei é 

uniforme, mas traz benefícios a uma determinada região e a outras não. Para ele, menor deve 

exercer um tipo de atividade, pois serve de desenvolvimento intelectual e não acredita que os 

pais possam explorar seus filhos, salvo raras exceções, o que eles querem é acrescentar 

conhecimentos aos filhos e prepará-los para o futuro. 

Contudo, ainda que a proposta da Guarda-Mirim de Sorocaba seja 

direcionada no sentido de proporcionar desenvolvimento intelectual e aprendizado prático aos 

menores, na prática não é isso que está ocorrendo, a instituição não tem cumprido seu papel a 

contento, e isso se constata na insatisfação do tratamento recebido pelos menores a ela 

vinculados. Entre eles estão aqueles que prestam serviços para a Ordem dos Advogados do 

Brasil no Fórum de Sorocaba. Reclamam do horário de trabalho que vai das 09:00 da manhã 
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até às 17:45 da tarde, horário excessivamente prolongado que os deixa cansados e sem 

motivação para ir à escola à noite, prejudicando assim o aprendizado, uma vez que não 

conseguem prestar atenção nas aulas e não têm tempo para fazer as tarefas de casa. 

Além do mais, para fazer as refeições do meio dia necessitam se deslocar do 

Fórum até a Casa do Advogado, aproximadamente 3 km todos os dias. Levado o fato ao 

Presidente da OAB Sorocaba, Dr. Joel de Araújo, este argumentou dizendo que já havia 

aumentado o horário de almoço em meia hora. E mais, disse que iria trocar todos os 

“guardinhas” que estavam reclamando, porque se não querem trabalhar há outros menores 

que querem e a OAB cumpre o contrato de acordo com o que foi firmado com a Guarda-

Mirim (grifo nosso). Afirmou que sempre trabalhou e aos 12 anos de idade já era chefe de 

família, portanto, eles nada têm a reclamar. 

Ora, isso está caracterizado como exploração de mão-de-obra infantil, pois 

desrespeitando os limites do menor está lhe tirando suas possibilidades de desenvolvimento 

físico e intelectual. Instada acerca da situação, a Guarda-Mirim alegou que não poderia prestar 

esclarecimentos por desconhecer os fatos, principalmente no que trata do percurso para as 

refeições diárias. Aduziu, ainda, que os “guardinhas” são contratados para trabalhar durante 

44 horas semanais e têm registro em carteira, por isso não entende o sentido das reclamações. 

Nestes casos a jurisprudência assim entende: “No que trata da Guarda-

Mirim, a utilização de mão-de-obra de menor durante o horário normal de funcionamento da 

empresa, sem qualquer observância de aprendizagem, em percentual superior ao permitido, 

ainda que vinculado à instituição da Guarda-Mirim, gera o vínculo empregatício, pois 

ausentes os requisitos que permite a contratação do menor assistido na forma do Decreto-lei 

2318/86”. TRT 15ª R. RO 23682/96 -2 1ª T. Ac. 004672/98 – Relator Juiz Lorival Ferreira dos 

Santos – DOE 30.03.98. 
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10 - OS DEZ ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

  

Criado com o objetivo de proteger as crianças e regulamentar as conquistas 

já garantidas a partir da Constituição Federal de 1988, o Estatuto é considerado um dos 

conjuntos de leis mais avançados do Brasil, porque define os direitos e deveres de milhões de 

brasileiros de 0 a 18 anos. Segundo o chefe da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, ele 

é uma das poucas leis a que não se pode atribuir "paternidade".  

A criação do Estatuto incluía o fim do trabalho infantil, a extinção da 

violência contra crianças e jovens, políticas melhores de saúde e educação, municipalização 

do atendimento. Os especialistas garantem que, em dez anos, o ECA conseguiu promover 

importantes avanços. Empresários, prefeitos e representantes da sociedade civil têm seguido o 

estatuto, com bons resultados.  

A lei também faz sucesso no exterior. Vários países latino-americanos, 

como Peru e Venezuela, basearam-se nele para criar seu código infanto-juvenil. Contudo, no 

Brasil, diz Clilton Guimarães, promotor da Infância e Juventude em São Paulo, “o Estatuto 

está sendo aplicado como deveria em 40% dos casos”, porque esbarra em questões culturais, 

crise social e burocracia para sair do papel. Um outro problema está no desconhecimento da 

lei. "Como a maioria da população não sabe o que diz o ECA, formaram-se vários mitos e a 

idéia de que ele dá margem à impunidade", lembra o editor do ECA em Revista, Lourival 

Nonato. 

O pedagogo e consultor Antônio Carlos Gomes da Costa40 diz que "em 

todas as legislações que tratam de direitos sociais e humanos no Brasil há uma grande 

                                                
40. Estudo dos Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ww1.terra.com.br/noticias/eca10anos/capa.htm 
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distância entre lei e realidade, desde a lei de educação e saúde até o código do consumidor e a 

legislação ambiental".  

Há uma década em vigor, ajudou a sociedade a avançar em algumas áreas, 

mas em outras ainda encontra grandes dificuldades. Basta olhar os cruzamentos de alguma 

grande cidade brasileira para descobrir para quais crianças e adolescentes a existência do 

Estatuto não fez grande diferença. 

Na opinião do advogado e consultor do Unicef Edson Sêda41, é preciso ter 

claro que o estatuto é apenas um conjunto de normas. "São como regras para pilotar um 

avião", explica. "As coisas funcionam quando boas regras são aprendidas e aplicadas". 

Na busca por soluções e por aplicar bem as regras do ECA, inúmeras 

entidades estão arregaçando as mangas, e 40 delas criaram o Comitê Paulista de Defesa do 

Estatuto. Um dos objetivos será mobilizar a opinião pública. Movimentos estão sendo 

articulados também em outros Estados. Para o presidente da Associação de Juízes e 

Promotores da Infância, Leoberto Brancher, é preciso paciência. "Estamos num momento em 

que a lei começa a sair do papel e produzir transformações, mas, ao contrário do que se pode 

esperar, não são mudanças apoteóticas, mas micro-revoluções em vários pontos do País".  

Leoberto Brancher42 diz que "No Judiciário, por exemplo, a base da 

carreira jurídica hoje é composta por centenas de jovens promotores e juízes com 

sensibilidade aguçada para a questão social, que estão espalhando pelo Brasil sua visão 

progressista".  

O desembargador aposentado e ex-juiz de menores do Rio Alyrio Cavallieri, 

de 79 anos, diz que as interpretações da lei, no entanto, não são unânimes. "Vários juízes 

ainda são 'homens de bem’ e, em alguns casos, preferem decidir em favor das crianças e da 

comunidade e não seguir o estatuto". Um dos maiores críticos do ECA atualmente, ele 

                                                
41. Estudo dos Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ww1.terra.com.br/noticias/eca10anos/capa.htm 
42. Obra já citada. 
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organizou em 1997 o livro Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que 92 autores 

fazem 395 objeções à atual lei. "O estatuto é uma boa lei, mas tem de ser aperfeiçoado", 

afirma ele43.  

O psiquiatra Grünspun lembra que, em 85, quando lançou o livro Os 

Direitos dos Menores, em que falava que, "se nós começarmos agora a proteger os direitos 

das crianças e chegarmos a uma lei, vai demorar ainda 20 anos para resolver todos os 

problemas, relacionados às crianças". Grünspun diz que a lei já existe, dez anos se passaram 

e agora só faltam outros dez para a solução dos problemas. "Tenho uma visão profética que 

nessa próxima década daremos um passo extraordinário", avisa o autor44.  

O frade Raimundo Mesquita diz que está mudando a mentalidade da 

sociedade brasileira em relação às questões infanto-juvenis no País. "O Estatuto está 

transformando as crianças brasileiras em cidadãs de fato"45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43. Redação Terra / O Estado de S. Paulo - Copyright © 1996-2000 Terra Networks, S.A.. All rights reserved. 
44. Redação Terra / Jornal da Tarde - Copyright © 1996-2000 Terra Networks, S.A. All rights reserved. 
45. Coordenador do encontro nacional que discutiu os 10 anos do estatuto, em Brasília. 
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11 - CONCLUSÃO 

 

Todos os fatos relatados neste singelo estudo, que nem de longe tem a 

pretensão de esgotar o assunto, haja vista que o tema poderia servir de base para várias 

monografias, são como uma gota d'água no oceano, pois há milhares de casos semelhantes em 

todo o Brasil (canaviais de Pernambuco, sisal na Paraíba, extração de sal no Rio Grande do 

Norte, garimpos no Pará etc.).  

Portanto, o assunto deve ser debatido e estar sempre presente na sociedade 

para que nem esta nem o governo deixem de zelar pelas nossas crianças, deve-se, cada vez 

mais, elaborar e criar projetos voltados para apurar e denunciar estes fatos. Estes projetos 

devem mobilizar a sociedade civil (administradores, representantes do povo, Ministério 

Público do Trabalho, Delegacias do Trabalho, Justiça do Trabalho e Comum, Igrejas, 

movimentos populares ONGs etc.), assim como também, se necessário, a força militar, para 

que se formem comissões para pesquisar, documentar e denunciar estas formas de violência 

infantil.  

Nas palavras do Ministro Edmundo Lins, citado por Segadas Viana46: “ver 

esses desgraçadinhos e não se tomar de horror, de compaixão e de vergonha é coisa 

impossível. Suas hediondas fisionomias se nos imprimem na memória, como um remorso, e a 

dor se renova cada vez que neles falamos ou pensamos. Não se pode imaginar espetáculo 

mais contristador e mais bárbaro que ver sacrificada, premeditadamente, a mais tenra 

infância, sacrifício que não tem similar nos costumes mais primitivos da humanidade. Será 

melhor presenciarmos nossas crianças nas escolas e nos horários vagos, cumprindo a 

jornada da “bolha de sabão, pipa, bola de gude, cabra-cega, carrinho de rolimã e outras 

                                                
46. Obra já citada. 
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brincadeiras”. Nas palavras de Mário De La Cueva, citado por Amauri Mascaro Nascimento: 

“A proteção de menor é ato inicial do Direito do Trabalho”. 

Em suma, a proteção do menor não deve ser no sentido de criar maiores 

entraves legislativos, mas sim de conferir ampla eficácia social aos preceitos vigentes, 

incluindo-se entre eles os elencados na CLT, no ECA e, sobretudo, na Constituição Federal. 

Embora o ideal fosse extinguir o trabalho do menor, nossa realidade não permite essa 

concretização. A família brasileira vive dentro de um contexto de dificuldades e o trabalho do 

menor se torna medida de auxílio no sustento da família. No entanto, não se pode a eles negar 

o direito à educação adequada e os descansos compatíveis com a sua idade.  

O governo, conhecendo essa realidade, deveria ter mais interesse na 

educação e crescimento de população saudável e com amplo acesso do cidadão à soberania e 

bem comum. Além disso, haveria os imediatos benefícios aos próprios menores, enquanto 

seres humanos. 

O Brasil ainda é um país muito jovem, com apenas 500 anos de idade, 

possui uma imensa riqueza que causa inveja há muitos países de primeiro mundo. Terra fértil, 

água em abundância e gente com disposição para trabalhar e fazer o país produzir. E o povo 

ainda sofre com a fome, a miséria, a pobreza e doenças que não foram erradicadas, mas o mal 

maior é, ainda, a falta de educação da maioria dos brasileiros, falta essa que leva tantas 

famílias a submeterem-se a trabalhos árduos e escravos, levando seus filhos a terem a mesma 

sorte. 

De acordo com o representante da Fundação da Associação dos Fabricantes 

de Brinquedos - Abrinq, Caio Magri “O trabalho infantil não acaba se a miséria não for 

erradicada”. Mas, não se pode atribuir o trabalho infantil somente à pobreza e a desigualdade, 

é obvio que são fatores que influenciam na inserção precoce das crianças no mercado de 

trabalho, e há uma certa concordância da literatura disponível de que a pobreza seja a 
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principal causa do trabalho infantil no Brasil, nesse caso, em termos de política social, seria 

suficiente acabar com a pobreza para erradicar o trabalho infantil. 

 Ocorre que para acabar com a pobreza demanda investimentos sociais que 

levam tempo para surtir efeito e o problema do trabalho infantil só seria equacionado num 

longo prazo, quando o processo de desenvolvimento viesse a beneficiar todos os segmentos 

da sociedade. Independentemente das medidas de caráter mais geral destinadas a combater a 

pobreza e a reduzir as desigualdades, a luta contra o trabalho infantil, em especial os que 

envolvem situações de risco para a vida e a saúde das crianças, deve constituir uma 

preocupação própria e específica tanto do Estado quanto da sociedade. 

 No Brasil, as disparidades regionais e as variações temporais na taxa de 

participação de crianças no trabalho também não oferecem evidência de que o único 

determinante do trabalho infantil seja a pobreza. Embora seja observada uma associação 

negativa entre a incidência do trabalho infantil e o nível de renda familiar “per capita”, a 

magnitude desse dado foi insuficiente para que a pobreza fosse considerada a causa principal 

do trabalho infantil no país. Em suma, a pobreza é uma das causas importantes do trabalho 

infantil não constituindo, entretanto, seu único determinante. 

 Estudos indicam que, na área urbana, a taxa de participação de menores no 

trabalho inicialmente decresce com a escolaridade, sendo maior entre aqueles que nunca 

freqüentaram escola do que entre os que têm de 1 a 4 anos de estudos completos. Isso quer 

dizer que a falta de educação é também um grande fator que leva a criança ao trabalho 

precoce. 

 Não adianta tentar boicotar as empresas que exploram mão-de-obra infantil, 

deve-se fazer um trabalho de conscientização junto a estas de que a criança deve ser 

preservada. Não adianta tirar as crianças do trabalho e nada lhes oferecer, é preciso investir na 

educação para que possamos um dia ter um futuro melhor. 
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Independente da causa que leva o menor ao mercado de trabalho, seja a 

pobreza, a miséria, chega-se à conclusão de que para solucionar esse mal que aflige toda a 

nação é elevar a qualidade de educação no país, uma estratégia eficiente de reduzir a 

exploração de mão-de-obra infantil. 

  Combater o trabalho infantil é uma tarefa complexa, em um país que 

apresenta distintas características nas suas várias regiões. O trabalho da criança, 

freqüentemente associado à pobreza e à desigualdade, constitui uma forma perversa de 

dificultar a mobilidade social. A participação precoce de crianças na força de trabalho é uma 

das conseqüências de uma adversa situação econômica e social que compromete o bem-estar 

das famílias. 

  As ações destinadas a colocar as crianças na escola são essenciais para o 

sucesso dos programas de combate ao trabalho infantil. A política educacional do Governo 

Federal, em parceria com estados, municípios e sociedade civil, visa a eliminar o 

analfabetismo e a colocar todas as crianças na escola, retirando-as da rua e do trabalho. É 

imperativo, portanto, estabelecer uma ação integral para evitar que crianças retiradas do 

trabalho retornem a sua condição anterior devido à pobreza e à ausência de boas 

oportunidades educacionais. 

O objetivo de todos deve ser o de assegurar às crianças um espaço de 

cidadania. Nessa tarefa, é importante que todas as nações estejam conscientes do desafio 

imposto, estabelecendo uma estreita cooperação com as instituições internacionais e as 

organizações não-governamentais, de forma que se erradique o trabalho infantil em todas as 

partes do mundo. Entretanto, antes que se chegue a uma era onde não mais exista esse tipo de 

trabalho, é necessário compartilhar experiências e fortalecer a vontade política de todas as 

nações, para que se plasme um mundo melhor onde a docilidade infantil não seja a base de 

uma exploração que comprometa, no ponto de partida, a realização de toda uma vida. O 
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Brasil, neste particular, resgatou a capacidade de escolher o futuro e de sonhar. E o sonho é 

retirar as crianças da rua e do trabalho47. 

Não temos a pretensão de esgotar o tema, mas citamos algumas medidas que 

poderão ser adotadas no combate à exploração do trabalho infanto-juvenil no Brasil: 

1) O governo deve planejar e executar políticas com o objetivo de reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, promovendo para tanto, uma política voltada ao incentivo 

de crescimento econômico, observando as regiões mais carentes e onde se concentra a 

pobreza, como é o caso da região nordestina, proporcionar melhor ganho salarial aos 

trabalhadores e gerar mais empregos; 

2) Erradicar o trabalho infantil proporcionado meios de acesso de todas as 

crianças à escola, estendendo o programa de Bolsa-Escola para todas as famílias de baixa 

renda, que mantenham suas crianças em sala de aula até os 16 anos; 

3) Um ponto primordial e a conscientização da sociedade para que acabe 

definitivamente com esse tipo de mão-de-obra, utilizando-se de todos os meios disponíveis 

para tanto, como os meios de comunicação, a igreja, as entidades sociais etc; 

4) Criar Conselhos Tutelares em todos os Municípios, para que possam 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme disposição do art. 

131 do Estatuto da Criança e do Adolescente e fiscalização mais acentuada das Delegacias 

Regionais do Trabalho; 

Encerramos esse opúsculo com a frase célebre do ex-presidente Tancredo 

Neves “A criança é a nossa mais rica matéria-prima. Abandoná-la à sua própria sorte ou 

desassisti-la em suas necessidades de proteção e amparo é crime de lesa-pátria”. 

 

                                                
47. Trabalho Infantil no Brasil: Questões e Políticas – Presidência da República - Governo Fernando Henrique Cardoso. Brasília – 1998. 
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