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RESUMO 
 
Introdução: O tema deste estudo trata da problemática da Exploração do trabalho 
infantil, uns destratam as crianças e adolescentes por falta de políticas públicas 
aplicadas ao desenvolvimento sócio econômico do nosso país. Objetivo: Analise 
reflexiva por meio de uma revisão literária sobre os direitos humanos em torno dos 
70 anos de existência, com foco na problemática do trabalho infantil no Brasil. 
Material e Métodos: Sites de Direito fundamental e do Estatuto da criança e 
adolescente (ECA), Ministério do trabalho (MT), a própria Constituição Federativa do 
Brasil, Google Acadêmico foram fontes de busca para pesquisas de artigos 
científicos, a partir de 2015, livros como Vade Mecum,2018. Referencial Teórico: 
Numa breve abordagem histórica, conheceremos o mundo em que viviam as 
crianças daquelas épocas, até o presente, onde vivem as crianças da atualidade. 
Muitas crianças trocaram sua infância por obrigações, criando dessa forma 
responsabilidade que cabe somente a um adulto. Sujeita a trabalhos humilhantes e 
pesados que prejudique seu porte físico e mental, prejudicando seu 
desenvolvimento. Para combater esse quadro foram criados instrumentos legais de 
proteção previstas na legislação: Constituição Federal de 1988, UNICEF, Estatuto da 
criança e adolescentes (ECA) - LEI.N° 8069/90, e a Organização Internacional do 
Trabalho (OTI) que visa defender os direitos dessas crianças e adolescentes. 
Considerações Finais: sugerem-se novas pesquisas para aprofundar o tema, visto 
que a exploração infantil se apresenta em diferentes facetas, sendo esta uma 
violação dos direitos humanos e ao estatuto da criança.  
 
Palavras-chave: Criança e Adolescentes; Direitos; Trabalho Infantil; Exploração. 
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ABSTRACT 
 
  
Introduction: The theme of this study deals with the problem of the exploitation of 
child labor, some children and adolescents are deprived of due to the lack of public 
policies applied to the socioeconomic development of our country. Objective: 
Reflective analysis through a literary revision on human rights around the 70 years of 
existence, focusing on the problem of child labor in Brazil. Material and Methods: 
Sites of Fundamental Law and the Statute of the Child and Adolescent (ECA), 
Ministry of Labor (MT), the Federal Constitution itself, Google Scholar were sources 
of research for research on scientific articles, from 2015, books like Vade Mecum, 
2018. Theoretical Framework: In a brief historical approach, we will know the world 
in which the children of those times lived, up to the present, where children live today. 
Many children have exchanged their childhood for obligations, thus creating 
responsibility that only belongs to an adult. Subject to humiliating and heavy work 
that damages his physical and mental size, hampering his development. In order to 
combat this situation, legal instruments for protection under the legislation have been 
created: Federal Constitution of 1988, UNICEF, Statute of Children and Adolescents 
(ECA) - LEI.No 8069/90, and the International Labor Organization (ILO) the rights of 
these children and adolescents. Final Considerations: new research is suggested 
to deepen the theme, since child exploitation presents itself in different facets, this 
being a violation of human rights and the status of the child. 
 
 
Keywords: Child and Adolescent; Rights; Child labor; Exploration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país democrático, que defende a igualdade, liberdade, 

segurança e entre outros, e assegura os brasileiros as garantias fundamentais, 

portanto, foram dadas as crianças e adolescentes diversos direitos, sendo eles 

invioláveis, visando os direitos humanos como uma garantia maior, para que seus 

direitos não fossem violados, contemplando-os à melhoria na vida daqueles que 

habitam no território brasileiro. Umas das lutas para garantir os direitos da infância é 

o combate ao Trabalho infantil, um tema pouco discutido politicamente, mas que foi 

abordado no presente trabalho, pois se trata de uma forma de violação aos direitos 

humanos. 

Sendo o Trabalho Infantil proibido por Lei, pois, trata-se de uma violação de 

direitos, como também fere a saúde psicológica, física e moral, de uma criança e 

adolescente. Por trás de um crescimento econômico daqueles que aderem o 

trabalho infantil como forma de faturamento, existe uma mão de obra barata, não 

qualificada, nem capacitada para assumir as responsabilidades daquele serviço por 

não serem aptos a tal atividade, pois a criança e adolescente só são permitidos a 

trabalhar a partir de 16 anos completos, e nas condições de aprendiz a partir de 14 

anos, e proibidos a trabalhar em atividades de insalubridade e periculosidade em 

qualquer idade inferior a 18 anos no Brasil. 

Em meio jurídico, é notável a importância que se tem, de intervir na sociedade 

por meio jurídico e político, para que possamos construir um futuro acessível à 

convivência familiar e no âmbito social, daqueles que sofrem por omissão 

governamental, pois, a criança e adolescente aderem o trabalho como forma de 

acréscimo na renda ou para o próprio sustento. E como forma de contribuição de 

melhoria para essas pessoas é possível descobrir por meio de pesquisas, Como 

aplicar à jurisprudência conjunta as políticas públicas para combater a exploração do 

trabalho infantil? 

Com intuído de proporcionar as garantias dos direitos das crianças e 

adolescentes é possível identificar como ocorre à exploração do trabalho infantil no 

Brasil, para assim, através de medidas judiciais, promover o bem em comum, para 

que a exploração do trabalho infantil seja combatida, garantindo os direitos 

fundamentais à infância. Sendo inúmeras formas de trabalho infantil e em grande 

quantidade, foram feito analises, para identificar em quais localidades ocorre mais a 
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exploração do trabalho infantil no Brasil, e como forma de auxilio foi possível 

averiguar com quais métodos podem auxiliar no combate ao trabalho infantil e para 

garantir a erradicação do trabalho infantil foram atribuídos os meios de denúncia à 

exploração e intervenção das políticas públicas. 

O trabalho desenvolvido foram questões voltadas para a exploração do 

trabalho infantil a partir de abordagens cientificas, como fonte de Direito fundamental 

o Estatuto da criança e adolescente, a própria Constituição Federativa do Brasil, 

artigos, revistas, sites, e entre outros, na qual diz respeito à gravidade e 

complexidade da realidade da criança e adolescente. 
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2. – O TRABALHO INFANTIL NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

2.1 – CONTEXTUALIZANDO O TRABALHO INFANTIL: 

O conceito do Trabalho infantil é caracterizado por diversos tipos de trabalho 

que por si só afeta a integridade física da criança e do adolescente, pelo qual os 

mesmo tem sua capacidade física, psíquica, social de forma exploratória que os 

afasta dos seus direitos e garantias fundamentais, pois nessa situação em que eles 

vivem, são inúmeras crianças e adolescentes que são afastadas das escolas, por 

exemplo, para que venham a contribuir para o sustento familiar. 

 

Para melhor entender até qual idade se estende o trabalho infantil, a Rede 

peteca, que é uma página que atua contra o trabalho infantil, vem trazendo nos dias 

atuais, inovações que promove campanhas em sites, para que o direito na infância 

seja respeitado, e é através das redes sociais e do seu site o mesmo dispõe: 

                    

Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e 
adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação 
de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não 
completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de 
aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, 
insalubre ou atividades da lista TIP (piores formas de trabalho infantil), a 
proibição se estende aos 18 anos incompletos. (PETECA, rede 2018). 

 

A vedação do trabalho infantil se encontra também na legislação trabalhista, 

sendo esta aplicada como uma das mais importantes para o combate ao trabalho 

infantil, como dispõe na Consolidação das Leis do Trabalho: 

 

Art. 403. É proibido qualquer trabalho os menores de dezesseis anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. Parágrafo 
único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais 
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e 
em horários e locais que não permitam a frequência à escola. (BRASIL, Lei 
nº 10.097, de 2000). 

 

Mesmo diante de uma norma jurídica, que visa à proibição do trabalho infantil, 

resguardando o direito da criança e adolescente, ainda encontramos em nosso país 

aqueles que em busca de mão de obra barata e longo período trabalhado, vem por 

meio deste emprego, desrespeitando a legislação, e mesmo com órgãos, o Estado 

http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/piores-formas/
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não possuem eficiência de políticas publicas para fiscalizar e para que sejam 

combatidos numerosos índices do trabalho infantil. 

 

2.2 – ONDE SE CONCENTRA A MAIOR PARTE DO TRABALHO INFANTIL 

 

O número de criança e adolescente que trabalha em situações extremas a 

sua idade surpreende a cada dia, pois, com o aumento de desemprego no País é 

constante, a ponto de que os filhos venham a contribuir para o sustento familiar, 

direta e indiretamente. 

 

Tais levantamentos são demonstrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística: 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 2,7 milhões de 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham em todo o território 
nacional. Contudo, em 2017, o IBGE divulgou os dados do trabalho infantil 
no Brasil, com base em nova metodologia utilizada na PNAD, que 
aponta 1,8 milhões de meninos e meninas de 5 a 17 anos trabalhando, em 
2016, em atividades proibidas pela legislação, ou seja, em situação de 
trabalho infantil, tratando os demais casos mensurados como trabalho 
permitido. (PETECA, rede, 2018 apud, IBGE, 2017). 

 

Mesmo com grande numero divulgado, ainda não totaliza as crianças que 

trabalham em outras condições, como de consumo próprio. Sendo inúmeras 

pesquisas, os índices informados atualmente são do antigo governo, pesquisas 

feitas entre 2002 a 2016, isso demonstra a importância do atual governo tem com o 

problema que afeta milhares de crianças e adolescentes. 

“Os números, embora alarmantes, não correspondem à realidade”. Apontam 

falsa redução de mais de um milhão de crianças trabalhadoras, em relação aos ano 

2015″, explica a procuradora do Trabalho (SANTOS, Elisiane, apud, PETECA, rede, 

2018).  

É notável que as pesquisas de estatísticas sejam falhas e mesmo com déficit 

a quantidade de crianças trabalhando são numerosas, se concentrado a grande 

maioria na região norte e nordeste, onde não há oportunidade do ingresso dos pais 

em emprego fixo, assalariado e com boas condições de vida, saúde, educação, 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/e-inaceitavel-que-as-criancas-trabalhem-e-sejam-expostas-tantos-riscos-para-o-pleno-desenvolvimento-diz-especialista/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/e-inaceitavel-que-as-criancas-trabalhem-e-sejam-expostas-tantos-riscos-para-o-pleno-desenvolvimento-diz-especialista/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/brasil-tem-tem-quase-1-milhao-de-criancas-trabalhando-de-modo-proibido/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/brasil-tem-tem-quase-1-milhao-de-criancas-trabalhando-de-modo-proibido/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
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moradia, se assim fosse os mesmos poderiam evitar que seus filhos venham a 

participar do sustento familiar e obtendo o direito aos estudos, brincar, dormir, 

descansar e ao cuidado familiar, Estado e sociedade. 

 

A Rede Peteca (2018) que disponibiliza questões sobre o trabalho infantil, faz 

levantamento das regiões mais afetadas pela exploração do trabalho infantil e sua 

faixa etária: 

 

Em relação às desigualdades regionais, moradores das regiões Norte e 
Nordeste enfrentam mais privações do que os do Sul e do Sudeste (75,1% 
das crianças e adolescentes da região Norte têm um ou mais direitos 
violados, maior percentual; na região Sudeste, com a melhor colocação, a 
taxa é de 35%). 

 

Sendo uma região de pouca produtividade econômica e a não aplicabilidade 

ao combate da pobreza, a região norte e nordeste enfrentam dificuldades, 

resultando em escolhas dolorosas para com seus filhos, uma delas é a escolha dos 

estudos ou trabalho, muitos deles se escolher os estudos, resultam em fome, é um 

dos motivos que gera o trabalho infantil, pois os pais obrigam as crianças para 

aumentar a renda da família, impondo ao trabalho e não terminam os estudos e 

assim resulta na hereditariedade da classe baixa por falta de oportunidade. E 

aqueles empregadores que aderem a esse meio comete crime por violar os direitos 

humanos da criança e adolescente. 

 

   Segundo os dados da UNICEF, citados por Claudia Peçanha Corrêa e 

Raquel Salinas Gomes, são causas determinantes da oferta de mão de obra infantil:  

 

A pobreza (a própria família oferece o trabalho dos filhos muito cedo); a falta 
de eficiência do sistema educacional brasileiro (a escola È desinteressante 
para os alunos, com altas taxas de repetência e, consequentemente, de 
evasão escolar); os valores e tradições de nossa sociedade; e o desejo das 
próprias crianças de trabalhar, seja para o próprio sustento, ou para compor 
a renda familiar. (2007, p.25,26). 

 

Essas e outros motivos estão associados ao índice de pobreza no Brasil, 

oferecendo à infância a continuidade da desigualdade social, inclusive aquela de 

regiões consideradas pobres, deixando a desejar pelos órgãos públicos as 

aplicações imediatas das políticas publica, pois no país já possuem ordenamentos 

para tais efeitos. 
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2.3 – PIORES FORMAS DO TRABALHO INFANTIL 

 

A OIT 190 em seu Art. 1° trata o Trabalho Infantil como caráter de urgência e 

assim visa à aplicação imediata da lei: “Todo Membro que 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.”. 

A rede peteca disponibiliza as 90 piores formas do trabalho infantil de forma 

organizada, trazendo exemplos, formas, situações, e consequências à saúde, para 

assim esclarecer diversas situações que confundem a sociedade, pois, há duvidas 

sobre os prejuízos trazidos pelo trabalho infantil, para poder alertar os mesmo sobre 

o perigo iminente em tais atividades. 

A referência anterior trata-se da chamada LIP (Lista das Piores Formas de 

Trabalho Infantil). O Tribunal Superior do Trabalho relata alguns fatores. “As 

condições de trabalho expõem a vulnerabilidade dos meninos e meninas a dois 

agentes agressivos: vida precária, com alimentação e moradia inadequadas, e 

situações de riscos psicológicos, sociais, físicos, químicos e biológicos”. 

 

11 FORMAS: AGRICULTURA, PECUÁRIA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
SILVICULTURAL (RECUPERAÇÃO FLORESTAL): 
Exemplo: Plantio de vegetais (como cana de açúcar, pimenta malagueta), 
sisal direção de tratores e coleta de caranguejos em mangueirais. 
Situações: Trabalhos manuais em lavouras, fazendas, de cortes de 
madeireiras, já são considerados de alta periculosidade para adultos e 
crianças e adolescentes, essa atividades tem severas consequências com 
adoção da ECA em 1990, o maior numero de menino e meninas 
trabalhando em regiões rurais pobres do país. 
Consequência para a saúde: doenças musculares e ósseas (como 
tendinite ou curvaturas anormais da espinha) ferimento, mutilações, males 
respiratórios (bronquite), câncer de pele, envelhecimento precoce, etc. 
(BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, 
rede, 2015). 

 

Nessa categoria se encontra especificamente no decreto-lei 6.481/2008 as 

demais formas de trabalho infantil que abrange a agricultura, pecuária e entre 

outras, essas são por muitas vezes para o próprio consumo ou até mesmo aumentar 

a renda familiar. O diretor-geral adjunto da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, Daniel Gustafson. “É provável que as crianças que 

trabalham muitas horas continuem engrossando as filas dos pobres e famintos. 

Como suas famílias dependem de seu trabalho, isso priva as crianças da 
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oportunidade de ir à escola, o que por sua vez impede que elas obtenham empregos 

decentes e renda no futuro” 

 

A próxima classificação não é nada diferente, pois de tal forma ainda é 

notável a sua permanência que fere a dignidade da criança e adolescente, e essas 

atividades se encontra sob a ótica da sociedade: 

 

 04 FORMAS: SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAS E PESSOAIS: 
Exemplos: comercio ambulante, serviços de Office boy, artesanato, 
atendimento a idoso e criança, trabalho em cemitério, estamparias ou 
tinturarias.  
Situação: serviços sócios e coletivos são atividades prestadoras de 
serviços que são de interesse social ou se destinam ao uso de muitas 
pessoas, crianças que trabalham em cemitério como vendedor ambulante 
nos carnavais de rua ou se fantasia de palhaço para conseguir dinheiro no 
transito são exemplo dessa ocupação. 
 Consequência para a saúde: como são diversos os tipos de 
trabalhosas consequências também respondem a variedade de trabalhos, 
elas vão desde queimaduras por exposição a substancia toxicas 
deformação da coluna, comprometimento do desenvolvimento afetivo, 
dependência química, atividade sexual precoce e alcoolismo. (BRASIL. 
Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 

 

A próxima classificação são as mais comuns nos dias de hoje, ainda mais 

quando se fala em comercio que visa o capitalismo como fonte econômica para o 

aumento de renda, e ainda quando há possibilidade de mão de obra barata as 

crianças e adolescentes são inseridas para o trabalho infantil dessa forma: 

 

01 FORMA: COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, 
OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS: 
Exemplos: Em borracharia ou locais onde sejam feitos recapeamento ou 
recauchutagem de pneus. 
Situações: Em 2016 houve uma transformação no perfil do Trabalho infantil 
no Brasil 80% são meninos e meninas mais de 14 anos frequentando 
escola, mas também trabalha em comercio irregular ou pequeno negocio 
familiares para incrementar a renda. Algumas das tarefas se configuram 
como piores formas, como o trabalho em borracharia mecânica. 
Consequência para a saúde: lesões por movimentos repetitivos, 
queimaduras, câncer de bexiga e pulmão, causados por exposição a 
objetos tóxicos e doenças da pele. (BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de 
junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 

 

Percebe-se que o trabalho infantil norteia no desenvolvimento econômico de 

varias formas, o TST ainda justifica que “Os meninos e meninas estão em situação 

vulnerável, uma vez que as famílias da maioria enfrentam dificuldades – mães 
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criando a famílias sozinhas, ou pais desempregados. Parte desses meninos e 

meninas garante a feira da família e o pagamento de água e energia.”. 

Como forma de trabalho infantil a LIP inclui os serviços domésticos como uma 

das formas de trabalho infantil que mais vem crescendo ultimamente e apresentam 

vários riscos assim como em trabalhos em construções: 

 

01 FORMA: CONSTRUÇÃO 
Exemplo: construção civil pesada, incluindo construção, reforma e processo 
de demolição. 
Consequência para a saúde: doenças de músculos e ossos (como 
tendinite) mutilações de contato (reações alérgicas em contato com 
substâncias perigosas e também episódios depressivos). (BRASIL. Decreto 
Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 
03 FORMAS: SERVIÇOS DOMESTICOS: 
Exemplos: trabalho domestica infantil, seja para terceiros ou dentro da 
própria casa. 
Situação: O Brasil foi o primeiro pais do mundo a reconhecer o trabalho 
infantil domestico como piores formas de trabalho infantil. Ele afeta em geral 
meninas negras e de origem humilde, que não somente prestam serviços 
em casa de terceiros, sujeitas a todo tipo de violência, mas também dentro 
da própria casa, o que pode causar caracterizar uma jornada dupla de 
trabalho. 
Consequências a saúde: doenças por esforços repetitivos, como a 
tendinite, contusões, ferimentos, queimaduras, ansiedade, alteração na 
dinâmica familiar, transtornos de sono, deformidade na coluna vertebral e 
neurose profissional(ansiedade causa por traumas no ambiente de 
trabalho). (BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud 
PETECA, rede, 2015) 

 

Sendo o Brasil um país subdesenvolvido, globalizado, e democrático de 

direito, a conscientização de direitos e deveres parece um desafio em uma 

sociedade moderna, pois dotado de mecanismo que resguarda o direito em comum, 

na Constituição Federativa, ainda há grandes empresas e comércios que viabiliza o 

trabalho infantil como forma de renda e Mao de obra barata a exemplo disso têm as 

próximas classificações: 

 

01 FORMA: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRECIDADE, GÁS E 
ÁGUA: 
Exemplo: sistemas de geração e distribuição de energia elétrica. 
Situação: O trabalho em empresas de geração de energia é de alto risco 
para os adultos; todo manuseio de altas voltagens deve ser feito com 
equipamentos adequados e em condições salubres para evitar acidentes. 
Ele é proibido para crianças e adolescentes, com perigo de morte e 
escoriações na lida com energia elétrica. 
Consequências para a saúde: Riscos de choque elétrico, parada cardíaca, 
traumatismo, escoriações e fraturas. (BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 
de junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 
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Mesmo em lugares que visa à saúde como requisito essencial para a vida, 

ainda é notável o trabalho infantil nas suas unidades: 

 
04 FORMAS: SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS: 
Exemplos: Atividade hospitalar, o contato com animais infectados, 
laboratórios de preparação de vacina ou manuseio e aplicação de produtos 
químicos. 
Situação: O trabalho em ambientes hospitalares e laboratórios expõem a 
uma serie de riscos que vão desde o contato com as doenças infecciosas 
ate o desgaste físico por carregamento de objetos pesados. O ambiente 
requer maturidade emocional, afetando o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes expostos a jornadas extenuantes e convívio diário com dor e 
morte. 
Consequências para a saúde: Exposições e contaminações de doenças 
como AIDS, hepatite ou raiva, quadros de ansiedade e transtorno mental, 
zoonoses, alem da possibilidade de envenenamento. (BRASIL. Decreto Lei, 
nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 

 

Existem series de atividades prejudiciais até mesmo aos adultos, que de 

forma irregular aderem aos serviços infantis para a colaboração de exploração e 

extração de pedras, e outras semelhantes que ferem diretamente a saúde da criança 

e adolescente: 

 

06 FORMAS: INSDUSTRIA EXTRATIVISTA: 
Exemplos: extração de pedras preciosas, mineração, extração de areias e 
argila e trabalhos feitos em salinas (locais de extração de sal) 
Situação: No ano 2000, 76 crianças foram resgatadas de jornadas 
extenuantes de 10 h por dia extraindo calcário em Minas em Junco Do 
Seridó (PB). Com idades 7 a 15 anos, elas trabalhavam nas desmarcações 
de pedras, em condições de sol escaldantes e risco de picadas de insetos. 
Consequências de saúde: Doenças respiratórias como tuberculose,  
asfixia, lesões por esforços repetitivos e comprometimento do 
desenvolvimento psicomotor (controle dos membros). (BRASIL. Decreto Lei, 
nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 

 
 

Sendo algumas indústrias de pequeno porte, em atividade de transformação é 

notável a presença de trabalho infantil por meio destes, como estar prevista na forma 

a seguir: 

 
35 FORMAS: INSDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO: 
Exemplos: Abate de animais em matadouros, demolição de navios e 
embarcações, confecção de chapéus, indústria de reciclagem e fabricação 
de bebidas alcoólicas. 
Situação: Esta no meio do caminho entre matéria prima e o produto final. 
Sua cv cadeia envolve não só manejo de materiais perigosos, como 
também ambientes insalubres. 
Consequências para a saúde: Asma ocasional, necrose de tecidos nasais, 
transtornos de personalidade e comportamento, episódios depressivos e 
lesões por movimento repetitivo. (BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de 
junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015) 
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Mesmo após a revolução industrial que ocorreu no período do século XVIII, 

onde o crescimento acelerado da economia deixou um marco no meio capitalista, 

uma delas foi o trabalho forçado das crianças e adolescentes daquela época, pois 

esses viviam em situações precárias, alem da jornada de trabalha de longo período, 

eles ainda trabalhavam em horário noturno, ainda é possível encontrar meios 

parecidos àquela época nos dias atuais, ou ainda pior por existir meios necessários 

ao combate e os produtos nocivos à saúde: 

 

03 FORMAS: TRANPORTES E ARMAZENAGENS: 
Exemplos: transportes e armazenagens de álcool, explosivos e líquidos 
inflamáveis; trabalhos em porões ou convés de navios; e transporte de 
pessoas e animais de pequeno porte. 
Situação: O histórico de trabalho infantil em embarcações no Brasil remonta 
a época da colonização portuguesa. Crianças e adolescentes realizavam 
diversos trabalhos dentro das embarcações, sujeitos não só a insalubridade 
do ambiente como também aos riscos da violência sexual e psicológica. 
Cosequência para a saúde: Fobias devido a espaços confinados, 
transtornos de sono, contusões e desenvolvimento de rinite crônica. 
(BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, 
rede, 2015) 

 

O TST reconhece as piores formas de trabalho infantil, pois são notáveis seus 

danos às crianças e adolescentes, o mesmo dispõe “O trabalho infantil rural, assim 

como os outros tipos de trabalho infantil, rouba das crianças sonhos e a 

oportunidade de um futuro melhor. São filhos e filhas de pequenos produtores rurais 

que, por falta de dinheiro, são empregados em locais perigosos e insalubres, 

ganhando salários baixíssimos para subsistência.”. 

 

04 FORMAS: PESCA Exemplo: coleta de mariscos, ocupações que exijam 
mergulho com ou sem equipamento e situações de exposição a falta de 
oxigênio. 
Situação: Combate ao trabalho infantil na pesca é difícil por se tratar de 
uma atividade com fortes vínculos familiares. Na Amazônia, há mais de um 
milhão de familiares envolvidas em atividade extrativistas, como criança e 
adolescente em atividades de risco. 
Consequências para a saúde: Afogamento, transtorno para audição (como 
perfuração do timparro e labirintite), queimaduras solares, distúrbios solares, 
distúrbios do sono (insônia) ou sonolências profundas ou mal dos caixões 
nos membros e desorientação. (BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de 
junho de 2008 apud PETECA, rede, 2015). 

 

 E por fim, a última modalidade da LIP, que tem por variável forma de trabalho 

infantil no Brasil adotado pelo OIT 182: 
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013 FORMAS: OUTRAS: 
Exemplos: Manuseio de objetos cortantes, lavagem de carro, operação de 
veículos, equipamentos, manobristas, ou em câmeras frigoríferas. 
Situação: A categoria todas compreende uma gama diversificada de 
empregos que não se encaixa nas anteriores, ela cobre trabalhos que 
ocorrem em alturas elevadas, exposições a ruídos e ao ar livre. 
Consequência para a saúde: As consequências correspondem a 
variedade de trabalho. Dores de cabeça crônicas (enceolapotias), má 
formação da coluna, desenvolvimento precoce da puberdade, perda de 
audição, queimaduras de pele. Doenças de olhos, como catarata e fobias. 
(BRASIL. Decreto Lei, nº6. 481, de 12 de junho de 2008 apud PETECA, 
rede, 2015). 

 

“Ratificada pelo Brasil, a Convenção foi adotada no país em 2008 por meio 

do Decreto 6.481, que lista mais de 90 atividades e descreve os riscos que crianças 

e adolescentes correm na saúde e na segurança.” (PETECA, rede, 2015). 

Como foi possível perceber, foram inúmeras formas de trabalho infantil que 

foram consideradas as piores, o Brasil possuem mecanismos de conhecimento 

capazes de erradicar essas situações que violam os direitos humanos das crianças e 

adolescentes. 

 

 Enquanto ao combate á pobreza, a muito que fazer para que a necessidade 

de suprir a economia das famílias não dependa das crianças, mas sim dos pais ou 

responsáveis e para que isso aconteça é necessário que o Estado tenha um olhar 

para as minorias, com implantação de projetos, técnicos profissionais que 

qualifiquem não somente as criança e adolescentes como forma de preparação ao 

mercado de trabalho, mas também aos pais de famílias que não tiveram 

alfabetização e os tornando incapaz de compor o quadro que o mercado de trabalho 

deseja. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm
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3.  METÓDOS PARA COMBATER AO TRABALHO INFANTIL 

 

O combate ao trabalho infantil também é um dever de todos, cabe-nos 

algumas atitudes de prevenção, como por exemplo, a denúncia, é possível registrar 

por telefone ligando no disque 100, ou internet no site do Ministério público trabalho 

fornecendo informações, não comprar produtos vendidos por crianças ou 

adolescentes, ou algum serviço pelo mesmo, como por exemplo, engraxates. 

 

As fiscalizações de combate ao trabalho infantil acontecem a partir 
de denúncias no próprio MTb, do Disque 100, de Conselhos Tutelares, 
Ministério Público Estadual ou do Trabalho. Mas, também existe um 
planejamento que leva em conta o calendário escolar, grandes festas, 
como Carnaval e festas juninas. (PETECA, Rede, 2019) 

 

A rede Peteca um dos meios informativo conscientiza sobre o trabalho infantil 

como forma de combate ao trabalho infantil, aos empresários, consumidores, de 

modo geral. “Em 2016, a Lista de Transparência divulgada pelo Ministério da Saúde 

e Previdência Social denunciou 340 empresas flagradas por trabalho escravo e 

perigoso feito por adultos e crianças, informa a ONG Repórter Brasil.“ 

 

Com intuito de mobilizar os internautas, a Rede peteca (2016) faz um convite 

que vem de tal forma conscientizar e promover meios para erradicar o trabalho 

infantil:  

 

O combate ao trabalho infantil não está apenas nas ONGs e nas empresas. 
Em tempos nos quais muitas das principais discussões globais vão parar 
nas redes sociais, o jornalismo online também é uma potente ferramenta de 
sensibilização. A Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil tem como 
premissa fortalecer a troca de informações, denúncias e boas práticas. 
Junte-se a nós e ajude a combater essa prática ilegal. 

  

E por meio de ações sociais você poderá ajudar projetos através de 

contribuições destinadas a crianças e adolescentes: 

 

Com parte do seu imposto de renda, você pode ajudar projetos sociais da 
área da infância e adolescência, doando 6% do imposto devido ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Isso 
significa que você não precisa desembolsar dinheiro para doar ao fundo, 
exceto quando quiser doar mais do que a porcentagem permitida pela lei. 
Caso more em São Paulo, pode doar seus créditos da Nota Fiscal 
Paulista diretamente para instituições e projetos sociais cadastrados. 
(PETECA, rede, 2015) 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/como-combate-lo/como-posso-ajudar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-atua/conselheiro-tutelar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/criancas-trabalham-no-carnaval-de-rua-de-sao-paulo-ao-lado-de-vendedores-credenciados/
http://reporterbrasil.org.br/2016/02/nova-lista-de-transparencia-traz-340-nomes-flagrados-por-trabalho-escravo/
http://reporterbrasil.org.br/2016/02/nova-lista-de-transparencia-traz-340-nomes-flagrados-por-trabalho-escravo/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/principal.aspx
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/principal.aspx
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/entidades_soc.shtm
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/entidades_soc.shtm
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Com a participação de todos aqueles que compõem uma sociedade 

democrática, que visa à igualdade, solidariedade e fraternidade, para a melhoria de 

uma nação, sem violação aos direitos humanos, destinados a todos, é um dever do 

estado com participação do povo para combater a exploração do trabalho infantil. 

 

3.1 _ FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Com o crescimento dos trabalhos infantis é necessária à ampliação de 

servidores, em trabalhos juntamente com os órgãos competentes, exercendo assim 

suas funções com finalidade de erradicar o trabalho infantil no Brasil. A Rede Peteca 

informa que “Reportagem apurou que orçamento do Ministério do Trabalho teve 

redução significativa no combate ao trabalho infantil, além da diminuição da 

quantidade de auditores fiscais e também de fiscalizações realizadas. Quadro pode 

agravar a situação, já que houve um aumento da pobreza no Brasil”. 

 

Bianca Pyl informa dados do crescimento da pobreza no país, através da 

reportagem com a auditora fiscal do rio Grande do Norte, publicada na rede Peteca: 

 

Entre 2016 e 2017, a proporção de pessoas pobres no Brasil subiu de 
25,7% para 26,5% da população, um aumento de dois milhões, de acordo 
com dados divulgados pelo IBGE em dezembro de 2018. Diante desse 
cenário de aumento de pobreza, a tendência é aumentarem os casos 
de trabalho infantil, na avaliação de Marinalva Cardoso Dantas, auditora 
fiscal que coordena o combate ao trabalho infantil no Rio Grande do Norte e 
atua na temática há vinte anos. O trabalho infantil tem ligação direta com a 
situação econômica das famílias brasileiras.  O aumento da pobreza pode 
significar aumento de crianças trabalhando. Atualmente estima-se que 2,4 
milhões de crianças e adolescentes trabalhem no Brasil. (DANTAS, 
Marinalva Cardoso, 2019). 

 
 

Os Dados preocupam a quem realmente sofre com a exploração do trabalho 

infantil, ainda mais quando se trata de mudança de governo, pois as situações que 

agravam a saúde física, psíquica e é uma questão social que visa o bem estar da 

criança e adolescente, pois afeta diretamente as famílias pobres. 

O atual governo faz alguns levantamentos que preocupam: 

 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/glossario/ibge/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
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Para agravar a situação, a quantidade de auditores fiscais do Ministério do 
Trabalho (MTb) – que atuam fiscalizando a existência de trabalho infantil -, 
as ações de fiscalizações – tanto do MTb quanto do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em São Paulo -, e também o orçamento para o combate ao 
trabalho infantil no Ministério do Trabalho têm diminuído anualmente.  E 
agora, no governo de Jair Bolsonaro (PSL), as atribuições do Ministério do 
Trabalho irão para outras pastas,  como da Justiça, da Economia e da 
Cidadania. Há muita incerteza de como ficarão as ações de fiscalizações 
para coibir essa prática. (DANTAS, Marinalva Cardoso, apud PETECA, 
Rede, 2019). 

 
 

Alguns dados foram feitos na região de São Paulo, informa a Rede Peteca, 

“As ações realizadas pelo Ministério do Trabalho também tiveram queda no período 

de 2010 a 2017, de 477 ações fiscais passaram para 363. Contudo, os anos de 2012 

a 2016 a quantidade de fiscalizações era superior, próximas a 700. Os dados se 

referem somente à cidade de São Paulo.”. 

De acordo com Sérgio Aoki, Chefe do Setor de Fiscalização do Trabalho da 

Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (SRTE/SP): 

 

 [...] em 2017 houve uma perda dos dados de fiscalização. Segundo ele, o 
número perdido foi em torno de 63%. “Foram realizadas um número maior 
de fiscalizações, mas nas ações em que não foram encontradas crianças ou 
adolescentes, o dado não foi computado por um problema de sistema”, 
explicou.  A meta de fiscalizações para 2018 era de 799 ações, mas de 
acordo com o chefe da fiscalização, não será possível atingir a meta. 
(PETECA, rede, 2019) 

 

 
Sendo algumas formas de trabalho infantil, a maioria das vezes estabelecidas 

na OIT 182,ainda os responsáveis pela fiscalizações encontram dificuldades para 

apurar as denuncias feitas, ou não se enquadram como trabalho infantil, ou não 

consegui chegar ate o local onde se encontra a realidade. 

De acordo Claudia Regina Lovato Franco, procuradora do Trabalho do 

MPT/SP. “Outro fato a ser considerado é que a denúncia via Disque 100 estão 

chegando a menor quantidade, situação que está sendo tratada pela coordenadoria 

nacional”. 

 

Um dos dados mais recente é informado por Sergio Aoki: 

 

A diminuição também se refletiu no orçamento do Ministério do Trabalho 
para o combate ao trabalho infantil passou de R$ 1,2 milhão para pouco 
mais de R$ 300 mil, de 2010 a 2018, em âmbito nacional. Essa diminuição 
também está relacionada com o corte de gastos implementado pelo governo 
de Michel Temer e atingiram diversas áreas, principalmente programas 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/glossario/ministerio-do-trabalho/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/glossario/ministerio-do-trabalho/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/onyx-confirma-extincao-do-ministerio-do-trabalho-parecer-da-agu-diz-que-medida-e-inconstitucional/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/saiba-como-funciona-o-canal-de-atendimento-disque-100/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/sindicato-de-auditores-denuncia-cortes-no-ministerio-do-trabalho-a-oit/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/sindicato-de-auditores-denuncia-cortes-no-ministerio-do-trabalho-a-oit/
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sociais.  O corte de recursos para a Secretaria de Inspeção do Ministério do 
Trabalho chegou a 70%, em 2017. (PETECA, Rede, 2019) 

 

Marinalva Dantas (2018) ainda relata que o Brasil tem maior índice de 

trabalho infantil “O nosso país é a locomotiva desses 30 países que fazem parte 

dessa iniciativa regional, até porque nosso país tem o maior número de crianças em 

situação de trabalho infantil. Não temos como fugir desses compromissos. O 

Itamaraty vai orientar que honremos com esses compromissos, principalmente o 

compromisso com as nossas crianças”, diz a auditora fiscal. 

É um dever dos eleitores cobrar serviços e propostas pelos candidatos, 

principalmente nesses casos considerados como urgentes, verificando se existe 

alguma meio para erradicar ao trabalho infantil de forma eficaz e em todas as 

regiões. 

 

Segundo Marinalva, através da Rede Peteca (2019) a finalidade da 

fiscalização não é punir em termos trabalhistas, é educar os empregadores para não 

contratar mão de obra infantil. “O valor da multa aplicada pelo flagrante de trabalho 

infantil é ridículo. Se tiver 120 crianças trabalhando, você só pode autuar por  cinco e 

se o empregador pagar sem recorrer, paga metade do valor ainda por cima”, explica 

a auditora fiscal. 

 

O mais difícil é lidar com a passividade da sociedade que acha melhor a 
criança trabalhar nas ruas do que estar se drogando, mas estar nas ruas 
coloca, inclusive, um risco maior de se envolver com as drogas. Precisamos 
desmantelar esse discurso, trazer a sociedade como fiscais dessas crianças 
e adolescentes para colocá-los na escola. “As crianças que trabalham estão 
ficando analfabetas, não terão oportunidades de trabalho e o fim de linha 
pode ser o trabalho escravo” (DANTAS, Marinalva, apud, PETECA, rede, 
2019). 

 

O trabalho infantil formal em empresas praticamente acabou no Brasil, de 

acordo com a auditora fiscal Marinalva Dantas. “Na cana de açúcar, por exemplo, 

tinha um exército de crianças trabalhando, agora nenhuma empresa sucroalcooleira 

explora essa mão de obra, até porque isso atrapalha os negócios, não é bom para a 

imagem da empresa perante os exportadores” 

Mesmo com as declarações feitas pelos auditores fiscais, ainda existe lugares 

que são invisíveis pelas autoridades, pois a quantidade de lugares de difícil acesso e 

existência de crianças e adolescentes subordinadas a trabalhos perigosos e 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/consequencias/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-93-piores-formas-de-trabalho-infantil-no-brasil/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-93-piores-formas-de-trabalho-infantil-no-brasil/
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insalubres no país ainda precisam ser combatidos, pois tais situações estão sujeitas 

ao próprio sustento como, por exemplo, a plantação de feijão, milho, queimação de 

castanhas para venda e obtenção de lucros, etc. 

Segundo a procuradora do Trabalho, o problema ainda persiste no comércio 

ambulante nas ruas, em oficinas de costura clandestinas, no tráfico de drogas e na 

exploração sexual. “Esses casos são muito complexos, temos que atuar em conjunto 

com o Ministério Público Estadual e também o Ministério Público Federal, para que 

possamos tratar das questões penais ligadas às trabalhistas”, explicou. 

 

3.1.1 _ Pessoas que Atua contra o trabalho Infantil 

 

Com criações de Leis e outras diversas formas para erradicar o trabalho 

infantil, o Brasil possui alguns profissionais que atuam através de órgãos públicos 

para que sejam combatidas e fiscalizadas as piores formas do trabalho infantil, 

mesmo com poucos profissionais a sua atuação é de suma importância para o 

Estado, até mesmo para combater a pobreza. 

 

A rede Peteca destaca e dispõe algumas pessoas que atuam como 

intermédio para combater ao trabalho infantil, são eles: Agente comunitário da 

saúde, Assistente social, Auditor fiscal do trabalho, Conselheiro Tutelar, 

Defensor Publico, procurador do Trabalho, Psicólogo, Orientador 

Socioeducativo, Juiz Do Trabalho.  

 

 Agente comunitário da saúde 

 

A Rede Peteca trás alguns relatos da necessidade da atuação dos agentes 

comunitários da saúde (2015) “No fim da década de 1980, o Ministério da Saúde 

programou o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), como parte 

fundamental da construção do Sistema Único de Saúde (SUS).” 

 

Sobre as regiões pioneiras a adotar essa intervenção: 

 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/operacao-contra-o-trabalho-infantil-resgata-boliviana-de-16-anos-de-confeccao-na-zona-leste-de-sp/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/adolescentes-no-trafico-de-drogas-punicao-de-vitimas-de-trabalho-infantil/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacs01.pdf


26 
 

A iniciativa surgiu, naquele momento, em algumas áreas do Nordeste, 
Distrito Federal e São Paulo. Em 1994, se expandiu para o Programa de 
Saúde da Família, que atualmente recebe o nome de Estratégia de Saúde 
da Família. Dentro das iniciativas citadas, a figura do agente comunitário de 
saúde aparece com o objetivo de levar maior qualidade de vida e apoio às 
comunidades. 

 

Tal profissão tem o contato direto com as famílias, na qual é possível 

identificar a situação que se encontra determinada família, se há necessidade de 

intervenção por meios sociais e em quais regiões são afetadas pela pobreza e como 

consequência o trabalho infantil. 

 

Algumas perguntas são essenciais para notar a possível violação dos direitos 

da criança e adolescentes, tais como: 

 

O documento é um cadastro familiar que funciona da forma mais detalhada 
possível, identificando se há crianças fora da escola, jovens dependentes 
químicos ou pessoas com doenças graves, entre outras situações. Uma vez 
por mês, o profissional vai até a casa da família para checar a realidade do 
local. Os agentes oferecem assistência e informação sobre diversas 
doenças e arboviroses (que são causadas pelos chamados arbovírus, como 
o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela). 
(LURDES, Maria de apud PETECA, Rede, 2019). 

 
 

Maria de Lurdes ainda abrange a área da saúde: 

 
Quando vamos a uma casa, estamos indo falar sobre essas enfermidades e 
sua prevenção. Porém, quando chegamos lá, encontramos uma mulher 
grávida que não realizou o pré-natal, uma criança que está sendo violentada 
ou uma pessoa que está com transtornos mentais. Nesse momento entra 
o trabalho intersetorial, de atuar junto aos outros profissionais de diferentes 
áreas, conselheiros, CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), enfermagem, 
( LURDES,Maria de apud PETECA, Rede,2019) 

 
 

Maria ainda explica que são inúmeras situações que coloca em risco a vida 

da criança e adolescente, a mesma dispõe “Independentemente do caso, a 

profissional explica que, quando identificada, a violação deve ser registrada pelo 

agente em um relatório e levada ao conselho tutelar para que as devidas 

providências sejam tomadas.”. 

 
 

 Assistente social 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/arboviroses
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/como-combate-lo/sgdca/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/conselho-tutelar/
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Uma das profissões mais reconhecidas pela sociedade, como fonte de apoio 

e assistência social, para amparar os mais pobres e que de certa forma sofre algum 

tipo de violação por ser considerada a minoria. A rede Peteca trás sua historicidade: 

 
No Brasil, o Serviço Social surgiu no final da década de 1930, mas a 
profissão foi oficializada alguns anos depois, em 1957. Desde então, o 
assistente social atua no fortalecimento e apoio de indivíduos, famílias e 
comunidades no enfrentamento das questões sociais. Assim, o profissional 
da área é responsável por dialogar para facilitar o acesso às políticas 
públicas que melhor atendam as necessidades dos cidadãos. (PETECA, 
Rede, 2019) 

 

O meio mais eficaz para encontrar um assistente social são CREAS E 

CREES, E CRAS a Rede Peteca descreve seu conceito: 

 

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
Unidade pública onde se ofertam serviços especializados e continuados a 
famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos na 
perspectiva de potencializar e fortalecer sua função projetiva. Usuários são 
famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos, dentre eles a 
violência física, psicológica, sexual, situação de rua, cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto, etc.   
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 
Órgão público responsável por orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o 
exercício da profissão de Serviço Social. 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada 
da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em 
áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 
Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família 
e com a comunidade. (SÃO PAULO, prefeitura, apud, PETECA, rede, 2019). 

 
Sendo assim, sempre que possível é de suma importância, para aqueles 

dotados de saberes, indicar aos necessitados, a assistência social mais próxima da 

residência em que os mesmos vivem, pois por muitas vezes é por falta de 

informações, que muitas famílias se submetem exporem seus filhos ao trabalho 

análogo a de escravos, ou trabalho insalubres e preclusos, por falta de assistência 

no meio em que vivem. 

 
 

 Auditor fiscal do trabalho 

 
Essa tem sua função com intuito de fiscalizar determinadas situações sobre o 

trabalho, inclusive o trabalho infantil. A rede Peteca (2015) conceitua o Auditor Fiscal 

como “tem a função de garantir o cumprimento da legislação trabalhista, em muitas 

áreas. Cabe ao profissional, por exemplo, verificar se as empresas concedem férias, 

http://www.cressrj.org.br/servico_social.php
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recolhem FGTS, incluem pessoas com deficiência e aprendizes. São também os 

auditores fiscais do trabalho que fiscalizam o trabalho infantil e escravo.”. 

 
O auditor Fiscal e coordenador da superintendência de São Paulo Eduardo 
Azevedo explicam que: 
 

A fiscalização ocorre por meio de projetos ou após denúncias. As denúncias 
são realizadas pela população no plantão fiscal do Ministério do Trabalho 
em cada superintendência estadual, além de notificações do Conselho 
Tutelar, do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos. (PETECA, rede, 
2015) 

 
 

Já os projetos são elaborados a partir da análise de dados e irregularidades. 

“Se existe um setor onde há muitos acidentes, fazemos um trabalho naquele 

segmento”, exemplifica o auditor. “Após algumas denúncias, também passamos um 

bom tempo investigando o trabalho no Porto de Santos”, exemplifica Azevedo. 

(2019). 

 

Ainda Azevedo menciona sobre as penalidades que podem surgir decorrente 

do não cumprimento das normas estabelecidas, as medidas aplicadas em relação às 

empresas são administrativas, uma vez que o Ministério do Trabalho faz parte 

do poder executivo. Por isso as penalidades são extrajudiciais. “Nossos principais 

elementos são autuações e multas administrativas. As empresas assumem 

compromissos perante o Ministério do Trabalho, mas pode acontecer do judiciário 

decidir investigar o caso.” 

 
 

 Conselheiro Tutelar 
 
 

O conselheiro tutelar tem suas premissas no art. 136 da ECA, além de 

atuarem com responsabilidade em combater o trabalho infantil, os mesmo podem 

aconselhar os pais ou responsáveis por algumas condutas que a lei entende ser 

violadoras dos direitos da criança e adolescentes. 

 
Através da rede Peteca o Conselheiro informa que: 

 
“Não é permitido aplicar medidas de punição, pois o órgão não é 
jurisdicional. Ou seja, é uma entidade pública, com funções jurídico-
administrativas, que integra o Poder Judiciário. “O máximo que podemos 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/falta-de-informacao-e-de-lei-especifica-afasta-aprendizes-com-deficiencia-do-trabalho/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-atua/conselheiro-tutelar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-atua/conselheiro-tutelar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-atua/procurador-do-trabalho/
http://www.brasil.gov.br/governo/2010/11/o-poder-executivo
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fazer é dar uma advertência, que antecede o encaminhamento ao Ministério 
Público“, (Duarte, Leo, 2019). 

 
 

Sendo de pequeno e simples suporte em pequenas localidades, esta função 

abrange quase a totalidade de municípios brasileiros vinculados a prefeitura e age 

com autonomia. A Rede Peteca diz que esse órgão “Cada município deve ter no 

mínimo um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela 

comunidade por eleição direta para mandato de quatro anos, permitida uma 

recondução”. Para ser conselheiro tutelar, aponta a ECA, é preciso ter “reconhecida 

idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município”. 

 
 

 Defensor Público 
 
 

Nas localidades mais pobres e de difícil acesso a informação, onde não se 

sabe até mesmo, seus direitos fundamentais, ocorre por muitas vezes a perda de 

alguns direitos por violação a constituição, como por exemplo, alguma bolsa de 

combate a pobreza, ou bolsa escola, ou a recusa de matricula de algum filho em 

escola publica, até mesmo por falta de conhecimento. Essa pessoa tem direito ao 

defensor público. 

Ainda a Rede Peteca menciona o defensor publico que esclarece sobre o 

direito de um defensor público: 

 
 “A família deve ganhar até três salários mínimos. Há também os casos de 
excepcionalidade, quando a pessoa se encontra em situação vulnerável e 
com urgência de atendimento, como quando uma mulher está sofrendo de 
violência doméstica, uma criança ou adolescente em situação de abuso 
ou trabalho infantil“. (MOLINARI, Peter Gabriel, 2019). 

 
 

A Rede Peteca (2019) informa que “são os defensores públicos que 

defendem os interesses da população que não consegue arcar com os custos de um 

advogado particular.”. 

 
 

 Procurador do Trabalho 
 
 

Toda criança e adolescente são dotadas de direitos, os mesmos tem 

fundamentos legais que asseguram a infância, com intuito de defender aquilo que a 

http://www.mpf.mp.br/
http://www.mpf.mp.br/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios
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lei estabelece em seu ordenamento jurídico, tais como segurança, saúde, educação, 

profissionalização, entre outros. 

Segundo o procurador do Trabalho Tiago Ranieri: 

 
É necessário estar constantemente atento às ações e à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em legislações e convenções 
internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), como basear-se no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), nas legislações nacional e trabalhista, entre outras. 
(PETECA, rede, 2019) 

 

A responsabilidade do procurador do trabalho tem um papel essência no que 

diz respeito a defender o direito, é o que informa Ranieri: “O procurador do Trabalho 

é um agente articulador da cidadania. Ele tem de estar aberto e preparado para 

receber as mazelas sociais e buscar a dignidade da pessoa humana por meio da 

proteção do mundo do trabalho”. 

 

De maneira prática, o Ministério Público do Trabalho atua por meio da 
cobrança de políticas públicas e no cumprimento de cota legal de 
aprendizes pelas empresas. Pode promover ações civis públicas no âmbito 
da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, recorrendo às 
decisões quando necessário. (PETECA, rede, 2019) 

 

 “A função primordial do procurador do Trabalho é lutar por um mundo do 

trabalho digno, protegido e saudável para a sociedade. Não há dúvida de que a 

atuação do Ministério público do Trabalho transforma o mundo para melhor.” 

completa Ranieri. 

 

 Psicólogo 
 
 

Essa atuação conjunta ao combate do trabalho infantil é de suma importância 

para identificar onde ocorre a violação dos direitos da criança e adolescentes através 

de técnicas estudadas pelos psicólogos. Apesar de serem um atendimento 

disponível nos órgãos públicos, muitas famílias tem receio de procurar um 

profissional dessa área, e assim sendo ineficaz sua atuação. 

A psicóloga Fernanda relata para a Rede Peteca: 

 

A criança precisa estar com outras crianças. Meninos e meninas devem 
conviver com pessoas da mesma idade e vivenciar a alegria da infância. O 
mesmo vale para os jovens, que precisam estar na sala de aula, em contato 
com seus amigos, a fim de desenvolver o sentido crítico para a vida adulta,  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.onu.org.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/ompt/!ut/p/z1/hY7NDoIwEISfhQPXdlFA9FYS05SqQDyIvRhIEDBASa3w-jbqxcSfue3ON5PBAmdY9PnYVLluZJ-35j4K_7RLXUbDPfDAjxZA_IAwvkyAxQ4-_AOEseGLCJi8eCAOBZeFMXDKE9OQOts1o86Mu94L-NERYVG1snjOJX0xDyosVHkuVanQTZl3rfWwssGGaZpQN2hUyREVyoZPiVpeNc7eSTx0GVy8dtwQy7oD53hRWA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.tst.jus.br/justica-do-trabalho
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/crianca-e-natureza/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/grave-relacao-entre-trabalho-infantil-e-evasao-escolar/
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Existe ainda o lado mais grave da situação: a criança pode se envolver 
em acidentes de trabalho, se machucar ou até mesmo vir a sofrer algo 
gravíssimo. O trabalho precoce pode acarretar em danos mentais e na 
insegurança ao chegar à fase adulta, entre outras consequências do 
trabalho infantil. (CANDIDO, Fernanda, apud, PETECA, rede, 2019). 

 

De acordo com Fernanda, as ações intersetoriais são imprescindíveis para a 

retirada de crianças em situação trabalho. “Cabe a todos nós colaborar por meio 

de denúncias”, esclarece a profissional, referindo-se aos canais de direitos humanos 

apropriados, como o Disque 100 e outros aplicativos, como o MPT Pardal. 

 
 

 Orientador Socioeducativo 
 
 

São pessoas destinadas a orientar diretamente as crianças que vivem nas 

ruas exercendo trabalhos ilegais, para poder conscientizá-los sobre as 

consequências que venham ter em função do trabalho infantil. 

Através do Programa Erradicação do trabalho Infantil a Fabiana Cristina 

Cordeiro, pedagoga vem colaborando para o combate do trabalho infantil. Segundo 

Fabiana: 

 

 Para ser um orientador, é preciso ter consciência que as crianças que 
trabalham e as pessoas em situação de rua são vulneráveis. “Há sempre as 
condições que estão por trás, como dificuldade econômica e conflito 
familiar.  A meu ver, não adianta ter faculdade, se você não tem um olhar 
humanizado”, (2019). 

 
 

A orientadora informou alguns detalhes que o orientador socioeducativo 

exerce e os cuidados por eles desenvolvidos, ainda esclarece a dificuldade que se 

tem para combater o trabalho infantil: 

 

Quando a criança fornece o endereço da residência da família, a 
orientadora vai até o local conversar com os pais ou responsáveis e verificar 
se já são beneficiados pela Bolsa Família. “Nas visitas, buscamos entender 
qual é a situação da família e incluí-la nos programas do governo, por meio 
do Cadastro (CadÚnico). 
Também verificamos se as crianças frequentam a escola e se estão 
inseridas no CCA (Centro para Crianças e Adolescentes) ou CJ (Centro 
para Juventude), onde são realizadas atividades no contraturno escolar. 
Mas é difícil competir com o trabalho infantil, por causa do retorno 
financeiro. Além disso, nem sempre as crianças  permanecem nos mesmos 
locais da cidade, o que dificulta o vínculo.(COREDIRO, Fabiana Cristina, 
apud ,PETECA, rede,2019) 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/gravidade-trabalho-infantil-mais-de-22-mil-criancas-e-adolescentes-sofreram-acidentes-nos-ultimos-dez-anos/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/consequencias/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/consequencias/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/como-combate-lo/como-posso-ajudar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/como-combate-lo/como-posso-ajudar/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/saiba-como-funciona-o-canal-de-atendimento-disque-100/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mp.mpt.pardal&hl=pt_BR
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/colunas/como-escola-pode-envolver-comunidade-no-combate-ao-trabalho-infantil/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
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Percebi-se a dificuldade encontrada pela profissional da educação, onde é 

aplicada os meios necessários para prevenir ou combater a exploração do trabalho 

infantil, pois os direitos são violados constantemente em prol de aumento de renda 

familiar ou para o próprio consumo. 

 
 

 Juiz do Trabalho 
 
 

Por fim, essa função pode se dizer que é a mais importante, pois é este que 

tramitam os conflitos decorrentes do trabalho através da Justiça do Trabalho. Nas 

palavras de João Batista Martins César, ex-procurador do Trabalho e atual 

desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), a Justiça 

do Trabalho atua como um “amortecedor social dos conflitos entre capital 

(empregadores) e trabalho (empregados)”.(PETECA, rede, 2019) 

 

Sendo assim, João Batista relata através da Rede Peteca (2019) que “Se 

acabarem com a Justiça do Trabalho, como querem alguns, logo ela vai ser recriada, 

pois conflitos entre capital e trabalho vão continuar existindo. E em um Estado de 

direitos sociais, mais do que nunca, você precisa preservar a justiça que faz o 

amortecimento social”. 

 

Sendo uma justiça essencial ao combate do trabalho infantil, políticos que 

visa à igualdade e dignidade da pessoa humana, devem lutar para que a justiça do 

trabalho permaneça, e a sociedade participe da evolução democrática de direitos, 

para que cobre a execução dos processos que diz respeito a violação dos direito da 

criança e adolescentes para assim garantir e preservar os direitos dos mesmos. 

 

Neste capitulo foi possível perceber a existência de profissionais através de 

funções públicas atributivas no combate do trabalho infantil, e mesmo com 

dificuldades em suas atividades o comprometimento daquelas é visível, pois quando 

se trata de menores a motivação é maior, e a existência dessas pessoas na vida da 

criança e adolescente é de suma importância para erradicar o trabalho infantil e 

garantir seus direitos humanos e fundamentais existentes no País.  
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4. PROGRAMAS SOCIAIS E LEIS NO COMBATE A EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL 

 

 

Neste capitulo será abordados alguns meios necessários que o Governo 

utiliza ou propõe por políticas públicas, para que o trabalho infantil seja combatido, 

sendo esse proibido por lei, e através desses devem tomar medidas urgente para 

proteção dos menores que exercem atividades irregulares pelos empregadores ou 

responsáveis, garantindo e oferecendo a infância e seus familiares novos caminhos 

com oportunidades diferenciadas do qual é acostumados. 

A Rede Peteca aponta alguns motivos que podem levar as crianças e 

adolescentes ao trabalho infantil: 

 

Pobreza, má qualidade da educação e questões culturais são algumas das 
causas do trabalho infantil. A entrada da criança e do adolescente no 
mercado de trabalho pode estar ou não relacionado ao perfil familiar, mas 
ainda faz parte da cultura brasileira. É preciso reforçar e incentivar o avanço 
na desconstrução dos mitos que ainda envolvem a questão. (2018) 

 

As normas que regulam o ordenamento jurídico estão diretamente propondo a 

proteção da criança e adolescente, pois é um problema social que coloca em risco a 

sua dignidade humana, Selma Regina ARAGÃO e Ângelo Luis de Souza VARGAS 

falam que: 

 

Estas “pessoas em desenvolvimento” são parte integrante de uma 
legislação o que não pode afastar-se do contexto social, do bem comum 
dos direitos e deveres inerentes a pessoa humana, sem deixar de ser 
verificado que a criança e o adolescente apresentam peculiaridades 
próprias de um ser que se projeta para atividades existenciais, através dos 
questionamentos da vida, ingressando na maturidade do discernir, ainda 
inseguros para os novos desafios. (FERST, Marklea da Cunha, 2007). 

 

 O que a ECA diz sobre o trabalho infantil: 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho… 
Art. 60. É proibido qualquer trabalho os menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. (BRASIL, 2009, p. 30). 

 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
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“A legislação brasileira proíbe o trabalho de crianças e regulamenta o trabalho 

do adolescente. Mesmo assim, sua exploração permanece de maneira frequente na 

atualidade.” “Na busca de combater a exploração do trabalho infantil, atuam o 

Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

aliados a políticas públicas, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI)”. “(ROCHA, Bianca, FERRAZ, Mariana, BARROSO, Marcelo, p.718)”. 

 

4.1 _ POLITICAS PÚBLICAS NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 

 

No Brasil, existem vários programas e parcerias sócias para o combate do 

trabalho infantil, pois aqueles que notificam irregularidades que descreve 

comportamento, que fere a dignidade da criança e adolescente, devem 

imediatamente procurar tais meios para poder punir os responsáveis pela exploração 

do menor. 

Vejamos alguns meios utilizados através de programas sociais e atuação do 

ministério do trabalho. 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

 

Programa de erradicação do trabalho infantil, também chamado de PETI, é 

um programa do Governo Federal que visa a proteção da criança e adolescente ao 

trabalho infantil proibidas por lei, como previsto no Art. 7º, XXXIII, da constituição 

Federal, este programa tem como objetivo garantir que as crianças e adolescentes 

frequentem a escola e participem de atividades socioeducativas.  

 

E ainda como Objetivo principal, segundo a Caixa econômica Federal: 

 

Seu objetivo principal é erradicar todas as formas de trabalho infantil no 
país, em um processo de resgate da cidadania e inclusão social de seus 
beneficiários. O programa oferece auxílio financeiro, pago mensalmente 
pela Caixa, à mãe ou ao responsável legal do menor, por meio de cartão 
magnético. (2014) 

 



35 
 

Com aproximadamente 23 anos o programa obteve varias modificações é o 

que aponta o Ministério do desenvolvimento Social (2015), “Em 2005, ocorreu à 

integração do PETI com o Programa Bolsa Família, o que trouxe mudanças 

significativas para o aprimoramento da gestão da transferência de renda.”.  

 

Em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política 
Nacional de Assistência Social, que compreende: transferências de renda; 
trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. (MDS, 
2015) 
A partir de 2013, foi iniciada a discussão sobre o Redesenho do PETI, 
considerando os avanços da estruturação do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) e da política de prevenção e erradicação do trabalho infantil, 
além da nova configuração do trabalho infantil no Brasil, revelada 
pelo Censo IBGE 2010. (MDS, 2015) 

 
 

Como forma de obter resultados para aqueles que vivem em situações 

vulneráveis, o PETI trás algumas características para receber o benefício, informa a 

CAIXA, (2014). “As famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. Também devem retirar todas as crianças de 

atividades laborais e/ou de exploração, e garantir que a criança tenha frequência 

mínima de 85% nas atividades de ensino regular e nas ações socioeducativas e de 

convivência promovidas pelo programa.” 

 
 
Centro de referencia de assistência social 

 
 

Também conhecido como CRAS, atualmente esse vem crescendo nos 

atendimentos a famílias em situações vulneráveis, ou seja, de extrema pobreza, pois 

necessitam de um atendimento emergencial para que os mesmo possam integrar 

aos serviços sociais e recebendo suporte de diversas formas, através da sua 

inclusão no cadastro único, e possuindo acompanhamento do assistente social 

daquela localidade. 

 
O CRAS pode ser conceituado de tal forma: 

 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 
pública estatal de referência da rede de proteção social básica. Geralmente, 
fica localizada em áreas de maior vulnerabilidade social e, segundo 

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/peti/censo-ibge-2010
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o Ministério do Desenvolvimento Social, funciona como uma a porta de 
entrada para a rede socioassistencial. (PETECA, rede, 2018) 

 

“O CRAS tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio de desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.” (ORLEANS, 

prefeitura, 2019). 

 
 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

 
 

O CREAS é um centro especializado que atende famílias em situações de 

risco, ou ate mesmo tiveram por algum motivo os seus direitos violados. Esse atua 

em intermédio com assistência social para orientar aqueles que sofreram algum timo 

de abuso, discriminação, etc. É o que diz a Rede Peteca: 

 

São atendidos nesses centros vítimas do trabalho infantil ou de abandono, 
pessoas em situação de rua ou que tenham sofrido violências física, 
psicológica e sexual, discriminadas em razão da orientação sexual ou da 
etnia.  Adolescentes que estejam em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto em casos de liberdade assistida ou de 
prestação de serviços à comunidade e pessoas beneficiárias do programa 
Bolsa Família em casos de violação de direitos também estão incluídos 
neste grupo. (2018) 

 

Tanto o CREAS como o CRAS, é de suma importância e obrigatória a 

presença do PAEFI, pois esse acompanha as famílias que sofre algum tipo de 

ameaça ou violação de direitos, alem do mais, a Rede Peteca informa que 

“Abordagem Social, Serviço para Pessoas com Deficiência e Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto são alguns dos serviços que podem ser ofertados 

nos centros, além do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (Paefi), que é de aplicação obrigatória.” (2018). 

 

Fundo das nações unidas para a infância  

 

Com quase 70 anos no Brasil, a UNICEF tem como objetivo promover o bem 

social por meio das crianças e adolescentes, garantindo seus direitos humanos e 

http://mds.gov.br/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/?post_type=glossario&p=27677&preview=true
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/?post_type=glossario&p=27601&preview=true
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/?post_type=glossario&p=27665&preview=true
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promovendo entre outros direitos desde a antiguidade, a UNICEF tem varias 

atuações no País que é de suma importância para a erradicação da pobreza e 

trabalho infantil. 

 

Na pagina da UNICEF eles esclarecem sobre a fundação: 

 

Nas últimas décadas, o Brasil promoveu um forte processo de inclusão de 
crianças e adolescentes nas políticas públicas. Entretanto, uma significativa 
parcela da população continua excluída. Por isso, o UNICEF concentra seus 
esforços nas meninas e meninos mais vulneráveis, especialmente nas 
crianças e nos adolescentes que são vítimas de formas extremas de 
violência. 
Esses meninos e meninas em situação de maior vulnerabilidade estão 
presentes em todo o País, mas com maior concentração na Amazônia, no 
Semiárido e nos grandes centros urbanos. (2004) 

 

A UNICEF defende os direitos humanos, como um meio para promover a paz, 

e cita as crianças e adolescentes como possuidora desses direitos, não por serem 

crianças e adolescentes, mas por serem seres humanos. 

 

O caráter universal dos direitos humanos significa que valem igualmente 
para todas as crianças e todos os adolescentes. Eles, não obstante, têm 
alguns direitos humanos adicionais que respondem às suas necessidades 
específicas em termos de proteção e de desenvolvimento. Todas as 
crianças e todos os adolescentes têm os mesmos direitos. Esses direitos 
também estão conectados, e todos são igualmente importantes – eles não 
podem ser tirados das crianças e dos adolescentes. (UNICEF, 2004). 

 

Segundo a UNICEF o Brasil é um dos países que mais possui crianças e 

adolescentes com idade mínima permitida sem frequentar a escola, os mesmos 

possuem a infância roubada por inúmeros motivos, o mais conhecido é o aumento 

da pobreza que estar presente na realidade do país. 

 

De acordo com a UNICEF o percentual varia a cada ano, e isso é possível 

perceber através do levantamento feito pela Pesquisa nacional por amostra a 

domicilio: 

 

De 1990 a 2015, o percentual de crianças com idade escolar obrigatória fora 
da escola caiu de 19,6% para 6,5% (Pnad). No entanto, mesmo com tantos 
avanços, em 2015, 2,8 milhões de meninos e meninas ainda estavam fora 
da escola (Pnad, 2015). E essa exclusão escolar tem rosto e endereço: 
quem está fora da escola são os pobres, negros, indígenas e quilombolas. 
Uma parcela tem algum tipo de deficiência. E grande parte vive nas 
periferias dos grandes centros urbanos, no Semiárido, na Amazônia e na 
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zona rural. Muitos deixam a escola para trabalhar e contribuir com a renda 
familiar. (UNICEF, 2016) 

 

Como citado a cima, foi possível perceber que o número alarmante das 

crianças e adolescentes fora da escola, ou que possuem seus direitos violados, é os 

de classe baixa ou media, e mesmo com a intervenção das políticas publicas o 

índice de inclusão ainda é muito baixo do esperado. 

 

Estatuto da criança e adolescente 

 

Criada em 1990 a Lei 8069, o estatuto da criança e adolescente tem como 

objetivo principal assegurar os direitos das crianças e adolescentes de forma 

integral, garantindo seus direitos humanos. Para melhor entender a Wikipédia 

conceitua: 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o conjunto de normas do 
ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da 
criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo 
encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. (2017) 

 

A Constituição Federal e o Estatuto da criança e adolescente promoveram a 

consagração dos direitos gerais e específicos de crianças e adolescentes, previram 

a construção de uma nova regra e gestão desses direitos, em realidade, cheias de 

novas possibilidades. É um marco legal e regulatório dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes no Brasil. Ele surgiu para garantir a proteção efetiva de 

meninas e meninos brasileiros sob os cuidados de uma legislação específica. 

 

Segundo o artigo 86º da Lei nº 8.069/1990 - ECA, 

 

“A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.” (BRASIL, 2009, p. 30). 

 

O estatuto da criança e adolescente, assim como previsto na Constituição 

Brasileira, estabelece também direitos básicos para crianças e adolescentes, 

exigindo a formação dos Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes e 
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Conselhos Tutelares, promovendo o controle social das políticas públicas em todos 

os níveis de ação. Os mesmo aconselham os pais ou responsáveis dessas crianças 

e adolescentes, a partir do atendimento o profissional aplica medidas preventivas. 

 

Segundo o conselheiro tutelar Leo Duarte: 

 

Não é permitido aplicar medidas de punição, pois o órgão não é 
jurisdicional. Ou seja, é uma entidade pública, com funções jurídico-
administrativas, que integra o Poder Judiciário. “O máximo que podemos 
fazer é dar uma advertência, que antecede o encaminhamento ao Ministério 
publico explica”. (PETECA, rede, 2015) 

  

A ECA trás artigos com proibição de qualquer forma de trabalho como 

menciona a Rede Peteca: 

 

Até os 13 anos, as responsabilidades do Sistema de Garantia de Direitos e 
as condições para o trabalho protegido: na forma de aprendiz, a partir dos 
14 anos, ou com restrições ao trabalho noturno, insalubre e perigoso, para 
outras contratações com carteira assinada de trabalhadores com 16 e 17 
anos. (2018) 

 

Mesmo com as proibições do trabalho infantil em leis, na qual impõe 

consequência ao seu cometimento, pois fere os direitos dos indivíduos, pela 

exposição do perigo e sua liberdade limitada, ainda o índice de crianças e 

adolescentes é alto, aponta a Rede Peteca, com os dados da IBGE: 

 

De acordo o IBGE, 2.778 milhões de adolescentes de 14 a 17 anos estava 
em situação de trabalho no Brasil em 2014. Porém, apenas 503 mil estavam 
no trabalho permitido por lei, sendo 212 mil nas condições de aprendiz e 
outros 291 mil como empregados não aprendizes. Os demais (82%) 
estavam trabalhando sem proteção social, fora da escola e/ou nas piores 
formas de trabalho infantil. (PETECA, rede. 2018). 

 

Mesmo com o aumento do trabalho infantil no Brasil, as criações de 

programas e movimentos para erradicar o trabalho infantil também crescem por 

regiões, pois é aplicada em conformidade as situações mais vulnerável, mas não 

podem ficar apenas no papel, para ser visível como projeto de governo para ganhar 

eleitores ou se destacar politicamente, é preciso a aplicação imediata dos meios 

necessários para erradicar o trabalho infantil. 
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Lei do Aprendiz 

 

A lei 10.097 de 2000 tem regulamentado o jovem que por vontade própria 

queira entrar no mercado de trabalho, em estabelecimentos e funções permitidos 

pela consolidação trabalhistas, o mesmo por esse meio é matriculado em curso de 

aprendizagem. 

 

A Rede Peteca esclarece: 

 

Uma lei específica ampara os adolescentes a partir de 14 anos, que 
desejam por vontade própria entrar no mercado de trabalho possuem 
alternativas. Tendo como braço direito a educação, a Lei do Aprendiz (Lei nº 
10.097, de 2000) é uma das maneiras de se enfrentar o trabalho infantil e 
garantir educação, qualificação profissional e as medidas necessárias ao 
trabalho adolescente protegido. (2018). 

 

Essa Lei trouxe para as famílias um propósito de melhoria, pois o curso oferecido é 

qualificado, sendo a educação de grande referência e de suma importância para que as 

crianças e adolescentes sejam inseridas futuramente em grandes faculdades e assim 

podendo ocupar um bom espaço no mercado de trabalho, esse deve ser aplicada em todo 

território brasileiro, pois a contratação é feita pelo CIEE centro de integração empresa-

escola, que tiram a infância dos riscos perigo e insalubres. 

 
Assim afirma a Rede Peteca através da citação feita no Ministério do trabalho e 

emprego: 

 
“Ao proibir o trabalho aos menores de 16 anos, a Constituição da República 
de 1988 ressalvou a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos. No Brasil, historicamente, a 
aprendizagem é regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
passou por um processo de modernização com a promulgação das Leis 
nos 10.097, de 19 de dezembro de 2000, 11.180, de 23 de setembro de 
2005, e 11.788, de 25 de setembro de 2008. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), aprovado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
também prevê, nos seus arts. 60 a 69, o direito à aprendizagem, dando-lhe 
tratamento alinhado ao princípio da proteção integral à criança e ao 
adolescente.” (Trecho do Manual da Aprendizagem, do Ministério do 
Trabalho e Emprego apud, PETECA, rede, 2018).  

 

A Rede Peteca ainda complementa sobre alguns direitos que são 

assegurados a crianças e adolescentes pela Lei do Aprendiz (2018) ”Com a Lei do 

Aprendiz, jovens de 14 a 24 anos podem aprender um ofício e aprimorar seus 

conhecimentos – em relação aos aprendizes com deficiência, não se aplica o limite 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L10097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/legislacao/eca-e-outras-leis/#estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/legislacao/eca-e-outras-leis/#estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2017/02/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_.pdf
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de 24 anos de idade para a contratação.” “Dos 16 aos 18, as atividades laborais são 

permitidas, desde que não aconteçam das 22h às 5h, não sejam insalubres ou 

perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil.” 

 

Convenção Internacional 

 

A convenção Internacional trouxe diversos acréscimos em nosso 

ordenamento jurídico, pois este estabelece proibições de determinados trabalhos 

como piores formas, ou ate mesmo a idade mínima para que o jovem seja inserido 

no trabalho. 

 

A rede peteca destaca 03 principais convenções que fizeram marco jurídico 

quando o assunto é trabalho infantil: 

 

 Três principais convenções internacionais definem as fronteiras jurídicas do 
trabalho infantil e asseguram as bases para as ações nacionais e 
internacionais para o seu combate. São elas: Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança (CRC), a Convenção nº 182 e 
a Convenção nº 138 da OIT – esta última estipula a idade mínima de 15 
anos para admissão ao trabalho. 

 

Entre outros programas com o mesmo objetivo, de promover o bem em 

comum e garantindo os direitos das crianças e adolescentes existem vários meios 

de erradicar o trabalho infantil, é necessário recursos e profissionais envolvidos para 

a mudança no quadro de exploração do trabalho infantil, alem dos indicados a cima 

ainda possui tais como: Bolsa Escola, Programas estaduais e municipais de renda 

mínima, Bolsa família, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF. Mais Educação, além desses 

programas há as Organizações não governamentais – ONGs. 

 

Como a justiça do trabalho é de suma importância para impedir que ocorra 

qualquer tipo de trabalho análogo a de escravo ou trabalho infantil eles oferecem 

vários caminhos para se chegar o objetivo final que é a erradicação dessa violação 

aos direitos humanos, o Ministério do Trabalho e emprego é um deles: 

 

“O MTE combate, por meio da inspeção do trabalho, toda e qualquer forma 
de trabalho infantil, retirando as crianças do trabalho e facilitando-lhes o 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/piores-formas/
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3597.htm
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10231.htm
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acesso à escola. A fiscalização atua em parceria com organizações 
governamentais e não governamentais.” (MTE. 2015). 

 

Como forma de conscientização foi datada “Dia Mundial contra o trabalho 

infantil (12 de junho)”, que motiva as pessoas para agir contra o trabalho infantil e 

para que isso aconteça é preciso à junção dos entes federativos em busca do direito 

das crianças a serem protegidas do trabalho infantil e de outras violações de seus 

direitos humanos fundamentais.  

Esta prevista na constituição federal em seu art. 227: 

 

 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 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.” (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 

 

Sendo assim todos os brasileiros e os estrangeiros residentes nesse país, 

devem respeitar os direitos previstos para assim contribuir com a democracia e 

contribuindo com a fiscalização dos trabalhos infantis irregulares e proibidos por Lei, 

para garantir os direitos humanos da criança e adolescentes que desde a 

antiguidade vem sendo desrespeitados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto e das fontes de leituras apresentadas, é notório que o 

Trabalho infantil está em todo país, e em diferentes formas. A participação da 

sociedade, conjunta com o governo e programas não governamentais são de suma 

importância para a erradicação do trabalho infantil. 

Acabar com o trabalho infantil é um desafio a ser conquistado atribuindo a 

criança e ao adolescente a dignidade, desenvolvimento e crescimento social, pois a 

este está atrelado, havendo desenvolvimento socioeconômico e todas as áreas e 

segmentos da sociedade, evidentemente, o meio empregatício ilegal em que vivem 

serão erradicadas. 

Contudo sugerem-se novas pesquisas para aprofundar o tema, visto que a 

exploração infantil se apresenta em diferentes facetas, sendo esta uma violação dos 

direitos humanos e ao estatuto da criança. Ademais é necessária a expansão de 

debates em diversos espaços onde a construção do conhecimento se faz presente, 

além dos setores onde envolva políticas sociais e educativas, para que haja mais 

propostas de intervenção visando promover mais programas de políticas públicas de 

apoio sócio-educativo que contribuam para proteção da criança e adolescente. 
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