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LOPES, Thainara Santa Brígida de Souza. Trabalho infantil: o papel do serviço social no
combate dessa prática. 2019. 32 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2019.

RESUMO

O trabalho infantil é um grave problema social que implica consequências sociais, físicas
e psicológicas e priva as vítimas de desenvolver de maneira saudável suas capacidades e
habilidades. O presente trabalho teve por objetivo a reflexão e compreensão da atuação
do serviço social nos Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) no que diz
respeito  ao  enfrentamento  do  trabalho  infantil.  Portanto,  realizou-se  uma  pesquisa
bibliográfica  qualitativa  que  permitiu  compreender  as  origens  históricas  do  trabalho
infantil,  bem como  suas  consequências  para  as  vítimas  de  exploração.  Assim  como
conhecer as políticas públicas de proteção às crianças e aos adolescentes, em especial
contra  a  exploração  do  trabalho.  E  finalmente,  destacar  a  importante  atuação  do
assistente social no CREAS, principalmente no que diz respeito ao combate ao trabalho
infantil. 

Palavras-chave:  Trabalho  infantil;  Criança  e  Adolescente;  Assistente  Social;  Serviço
Social.



LOPES,  Thainara  Santa  Brígida  de  Souza.  Child  labor:  the  role  of  social  service  in
combating this practice. 2019. 32 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2019.

ABSTRACT

Child  labor  is  a  serious  social  problem that  entails  social,  physical  and psychological
consequences and deprives the victims of healthy development of their skills and abilities.
The present  work had the objective of  reflection and understanding the social  service
performance in the Specialized Centers of Social Assistance (CREAS) with regard to the
confrontation of child labor. Therefore, a qualitative bibliographical research was carried
out  that  allowed  to  understand  the  historical  origins  of  child  labor,  as  well  as  its
consequences for the victims of exploitation. As well  as knowing the public policies to
protect  children  and  adolescents,  especially  against  exploitation  of  work.  And  finally,
highlight the important role of the social worker in CREAS, especially with regard to the
fight against child labor.

Key-words: Child labor; Child and teenager; Social Worker; Social service.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Criança vítima da exploração do trabalho infantil....................................15

Figura 2 – Nível de ocupação das pessoas de 5 a 17 anos de idade, segundo as Grandes

Regiões......................................................................................................................15



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABEPSS Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social

CEP Código de Ética Profissional

CFESS Conselho Federal de Serviço Social

CLT consolidação das Leis do Trabalho

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social

CRAS Centro de referências de Assistência Social

CREAS Centros Especializados de Assistência Social

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

LOAS Lei Orgânica da Assistência Social

NOB Normas Operacionais Básicas

OIT Organização Internacional do Trabalho

PETI  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio

PSB Proteção Social Básica

PSE Proteção Social Especial

SUAS Sistema Único de Assistência Social



10

SUMÁRIO

 1  INTRODUÇÃO.......................................................................................................11

 2  ORIGEM, CAUSA E CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO INFANTIL................13

 2.1 BREVE HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL...............................................13

 2.2. TRABALHO INFANTIL NO BRASIL...................................................................14

 2.3. O TRABALHO INFANTIL, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS..............................16

 3  PRINCIPAIS LEI, ESTATUTOS E PROGRAMAS PARA O COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL NO BRASIL..........................................................................18

 3.1. BREVE HISTÓRIA DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFANTOJUVENIL 

NO BRASIL................................................................................................................18

 3.2. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90)...............19

 3.3. LEI DA APRENDIZAGEM (LEI Nº 10.097/00)...................................................20

3.4. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)...............21

4. O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL...23

4.1 A ASSISTÊNCIA SOCIAL....................................................................................23

4.2 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS.........................................24

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................29

REFERÊNCIAS...........................................................................................................30



11

 1 INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, o

Brasil tinha cerca 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre as idades de 5 a 17

anos em situação de trabalho. Considera-se como trabalho infantil  toda forma de

trabalho realizado por crianças e adolescentes menores da idade mínima permitida,

que no Brasil é de 16 anos de idade ou de 14 anos na condição de menor aprendiz.

Essa precoce entrada no mundo do trabalho priva-os de uma infância saudável e de

se desenvolver plenamente, podendo trazer más consequências físicas e mentais.

Portanto,  isso  se  constitui  com  um  importante  problema  social  que  atinge

principalmente indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Este trabalho é importante, pois, busca chamar atenção da sociedade para

questão do trabalho infantil. São milhões de crianças e adolescentes privados de

sua  dignidade  e  submetidas  a  alguma  espécie  de  trabalho  sem  que  tenham

maturidade física ou emocional para isso. Busca, ainda, mostrar o importante papel

que o assistente social desempenha nesse grave problema social.

Assim, o que se buscou neste trabalho foi responder ao seguinte problema:

“Como  atua  o  profissional  do  Serviço  Social  no  acolhimento  às  crianças  e

adolescentes vítimas de trabalho infantil, principalmente nos Centros Especializados

de Assistência Social (CREAS)?”. O serviço social tem papel importante no combate

ao grave problema social que o trabalho infantil representa. Atuando, principalmente,

no CREAS o assistente social pode assistir às vítimas da exploração da mão de

obra  infantil,  bem  como  ajudar  a  desenvolver  ações  sociais  que  assegurem  os

direitos da criança e do adolescente.

A partir dessa indagação e com o objetivo geral de apresentar a atuação do

assistente social em CREAS no acolhimento de crianças vítimas de trabalho infantil,

foram  elaborados  objetivos  específicos  que  juntos  contribuíram  para  atingir  o

objetivo geral e para composição do trabalho. Esses objetivos são: Compreender o

conceito de trabalho infantil,  suas causas e consequências e suas dimensões no

Brasil; Pesquisar as principais leis, estatutos e programas que formam a linha de

frente para a erradicação dessa prática tão prejudicial às crianças e adolescentes; E
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finalmente, mostrar o importante papel do Assistente Social no acolhimento a vítima

da exploração do trabalho infantil no CREAS.

Para  concepção  deste  trabalho  aplicou-se  a  pesquisa  qualitativa  que  tem

como objetivo proporcionar maior compreensão do problema. A referida pesquisa foi

realizada através de um levantamento e estudo dos artigos selecionados por meio

de dados científicos, assim como por informações coletadas de dados via internet,

livros, teses e artigos.

O  primeiro  capítulo  apresenta  o  conceito  do  trabalho  infantil,  sua  origem

histórica, partindo de uma visão geral até chegar na situação atual desse problema

social no Brasil; mostra, ainda, as principais causas e consequências da exploração

do trabalho infantil. O segundo capítulo apresenta as leis, estatutos, programas e

iniciativas que buscam regulamentar a ocupação de crianças e adolescentes, bem

como erradicar o trabalho infantil.  No terceiro capítulo é apresentado o papel  do

serviço social nesse contexto, ou seja, o papel que o assistente social tem junto as

iniciativas de erradicação do trabalho infantil, atuando principalmente no CREAS. 
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 2 ORIGEM, CAUSA E CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO INFANTIL

O conceito  de  trabalho infantil  é  caracterizado  como aquele  realizado  por

crianças ou adolescentes com idade inferior à mínima permitida para a entrada no

mercado de trabalho, segundo a legislação em vigor no País. No Brasil, conforme

define a CLT (decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943): “É proibido qualquer

trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a

partir dos quatorze anos” (BRASIL, 1943, Cap. IV, art. 403).

2.1 BREVE HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL

O  trabalho  infantojuvenil  é  uma  prática  comum  desde  os  tempos  mais

remotos  da  humanidade.  Segundo  Oliva  (2006,  p.  29):  “É  quase  certo  que  o

emprego de crianças e jovens no trabalho existe desde que o mundo é mundo”.

Portanto, é uma prática arraigada profundamente no seio da sociedade humana.

Sem dúvida,  foi  no  período  da  revolução  industrial  que  o  trabalho  infantil

ganhou proporções alarmantes. Pois, conforme afirma Oliva (2006, p. 40): “Uma das

formas encontradas, dentre tantas outras – como o aviltamento dos salários e o

aumento excessivo das horas de serviço – que penalizaram o trabalhador,  foi  o

emprego de mulheres e crianças, pagas como ‘meias forças’”. Ou seja, a força de

trabalho infantil assim como o de mulheres eram mais baratas ao empregador por

serem considerados inferiores.

No entanto, é importante ressaltar que foi  durante o período da revolução

industrial que se iniciou uma maior preocupação com o trabalho infantil, fato este

que pode ser considerado com o início da preocupação com os direitos trabalhistas

conforme destaca Perez (2008, p. 33): “a proteção do trabalho das crianças contra a

dominação a que estavam submetidas foi a razão primeira para o reconhecimento

da necessidade de intervenção do Estado nas relações entre capital e trabalho”. 
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2.2. TRABALHO INFANTIL NO BRASIL

No Brasil,  o trabalho infantil  tem sua origem desde a colonização, pois os

colonizadores portuguese traziam em suas naus que chegaram ao Brasil tripulações

que  eram  compostas  por  numerosos  pequenos  marinheiros,  conhecidos  como

grumetes.

[…]meninos  com idade  entre  nove  e  quinze  anos  que,  obrigados  pelos
próprios pais, trocaram a infância pela terrível vida no mar. Estima-se que
10% da frota de Cabral  era formado por crianças.  […]trabalhavam como
gente  grande,  ou  melhor,  como  escravos.  Limpavam  o  convés,  faziam
faxina nos porões e remendavam velas (SENTO-SÉ, 2000, p. 62).

Durante o sombrio período da escravidão que o Brasil passou, a situação das

crianças e adolescentes filhos de escravos era bastante sofrida. Pois aos quatro

anos de idade os escravos desempenhavam tarefas domésticas leves. Aos oito anos

já cuidavam do gado enquanto meninas aos onze anos costuravam e, aos quatorze

anos,  tanto  os  meninos  quanto  as  meninas,  já  laboravam  como  adultos.

(MINHARRO 2003, p. 22).

Apesar de a escravidão ser oficialmente abolida em 1888, pela Lei Áurea,

assinada pela Princesa Isabel, para Oliva (2006, p. 61): "mais de um século depois

[…] trabalhadores brasileiros ainda são reduzidos à condição análoga a de escravos,

de diversas formas. Inclusive crianças e adolescentes".

Mesmo  com  os  esforços  atuais  do  Governo  brasileiro  para  implementar

disposições da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que visam combater o

trabalho  infantil  já  terem diminuído  bastante  esta  triste  realidade  no  país,  ainda

existem muitas crianças e adolescentes brasileiras nessa situação.

Apesar de todos os esforços,  o  número de crianças ocupadas no Brasil
representa quase 25% do total de crianças ocupadas na América Latina.
Por isso, é imprescindível que o Brasil adote medidas urgentes e eficazes
para acelerar o ritmo de eliminação do trabalho infantil. (OIT. 2017).
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Figura 1: Criança vítima da exploração do
trabalho infantil

Fonte: Diário Online

O IBGE estima, através de seu programa Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios  Contínua  (PNAD continua),  que  no ano de  2016 aproximadamente  2

milhões de indivíduos na faixa etária de 5 a 17 anos encontravam-se em situação de

trabalho infantil. A pesquisa não levou em consideração a realização de atividades

insalubres e perigosas e o treinamento devido ao menor aprendiz.

No Brasil, em 2016, segundo dados da PNAD Contínua, de um total de 40,1
milhões de crianças de 5 a 17 anos, 1,8 milhão estava ocupada na semana
de referência da pesquisa, ou seja, o nível de ocupação dessa população
foide 4,6%, majoritariamente concentrado no grupo de 14 a 17 anos de
idade. (IBGE, 2017).

Figura 2: Nível de ocupação das pessoas de 5 a 17
anos de idade, segundo as Grandes Regiões (%)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
2016.

Ainda na PNAD Continua 2016 é possível observar as regiões mais afetadas

pelo trabalho infantil. A Região Norte possui maior índice de trabalhadores na faixa

etária de 5 a 13 anos, já a Região Sul possui o maior índice de trabalho infantil na
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faixa etária de 14 a 17. A região com a maior proporção de trabalho infantil a ser

erradicado, isto é, aquele de 5 a 13 anos de idade, foi a Região Norte, com um nível

de ocupação da ordem de 1,5% (aproximadamente 47 mil crianças), seguida pela

Região Nordeste, com 1,0% (aproximadamente 79 mil crianças). O trabalho entre as

crianças de 14 a 17 anos foi proporcionalmente maior na Região Sul, representando

16,6% da população desse grupo de idade na região (IBGE,2017).

2.3. O TRABALHO INFANTIL, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Sem dúvida há vários fatores que contribuem para a exploração do trabalho

infantil. Contudo, para Rizzini, Rizzini e Holanda (1996, p. 44-45) este problema é

um fenômeno recorrente no Brasil e está ligado principalmente a vulnerabilidade e

pauperização das famílias, bem como a um fator cultural baseado na crença que o

trabalho ajuda a desenvolver alguma espécie de responsabilidade e disciplina na

criança ou ainda, que ajuda a prevenir o envolvimento desse indivíduo em crimes,

infrações, drogas, etc. 

Tomando  por  base  esta  justificativa,  somadas  com o  aspecto  econômico,

empregadores e famílias tentam justificar a exploração da mão de obra infantil  e

acabam mascarando  o  verdadeiro  problema que  a  violação  dos  direitos  dessas

crianças. Apesar deste aspecto ser o mais notável não é o único:

A precarização das relações de trabalho, que se intensifica com o modelo
de  acumulação  flexível  constitui  hoje  uma  das  causas  que  acelera  o
fenômeno do trabalho infantil e da exploração do adolescente no trabalho. É
sempre conveniente  lembrar  que se é verdade que a realidade social  e
econômica leva crianças e adolescentes para o mercado de trabalho em
condições precárias, é também verdade que esta situação é mantida por
causa  dos  interesses  do  capital.  Estes  trabalhadores  (crianças  e
adolescentes) se tornam mão-de-obra barata, portanto, reduzem os custos
da  produção  e,  além  disso,  produzem,  em  termos  quantitativos  e  até
qualitativos,  tanto  quanto  um  trabalhador  adulto.  (HILLESHIEM,  SILVA,
2003, p. 06).

O  trabalho  infantil  é,  sem  dúvida,  extremamente  prejudicial  ao

desenvolvimento psicológico, social, físico. A privação que crianças e adolescentes,

em especial as de origem humilde, sofrem do processo de aprendizagem por serem

vítimas da exploração do trabalho infantil  pode lhes trazer sérios problemas. Em
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contra posição ao senso comum, que tem o trabalho infantil como um virtuador do

caráter do ser em desenvolvimento.

Se, na verdade, o trabalho tivesse as virtudes preconizadas, os jovens filhos
dos ricos também estariam trabalhando. Jovens de classe média, nas suas
diferentes  hierarquizações,  são  cada  vez  mais  ocupados  com  diversas
atividades  que  complementam  suas  trajetórias  de  vida  escolar;  fazem
cursos diversos, como computação, línguas, atividades físicas, que diferem
consideravelmente  dos  jovens  trabalhadores  de  origem  mais  humilde.
(ALBUQUERQUE, 2003, p. 126).

Um dos primeiros aspectos afetados pela exposição precoce de crianças e

adolescentes ao trabalho é, sem dúvida, o desenvolvimento intelectual, ou seja, a

capacidade de aprender. Crianças que exercem algum tipo de atividade laborativa,

dificilmente frequentam a escola e quando o fazem têm dificuldade em conseguir a

concentração necessária para o aprendizado.

Crianças  e  adolescentes que  passam anos dentro  da escola  e  que  mal
conseguem escrever o próprio nome são comuns em todo país, só restando
a  eles  uma  vida  de  miséria,  dependente  do  trabalho  desqualificado  e
explorador.  Fome e aproveitamento escolar  são incompatíveis.  A criança
que precisa trabalhar para comer, deixa a escola ou não consegue aprender
(RIZZINI, 2000, p. 404).

Um outro aspecto muito afetado em crianças e adolescentes em condição de

exploração  é  a  saúde.  A  exposição  precoce  a  longas  jornadas  de  trabalho,

exposição  à  condições  insalubres,  trabalho  em período  noturno  e  em situações

perigosas a sua integridade física põe seriamente em risco a saúde dessas crianças

que ficam mais propensas a doenças (VEIGA, 1998, p.34).

Portanto, o trabalho infantil além de contribuir enormemente para a evasão

escolar, prejudicar o convívio familiar, ainda afeta profundamente a saúde mental e

física  de  crianças  e  adolescentes,  que  por  estarem  em  uma  fase  sensível  de

desenvolvimento pode acarretar sérias consequências psicológicas e sociais na vida

adulta. (CORRÊA; VIDOTTI; OLIVEIRA, 2005, p. 174).
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 3 PRINCIPAIS LEI, ESTATUTOS E PROGRAMAS PARA O COMBATE AO 

TRABALHO INFANTIL NO BRASIL

Com a abolição da escravatura  pela  lei  Áurea,  em 1888,  surgiu  um novo

problema social no Brasil. As famílias recém-alforriadas não possuíam trabalho  e,

portanto, não tinham como manter seus filhos que acabavam ficando a mercê do

destino. Para Perez (2008, p.  40) “iniciava-se o processo de marginalização das

crianças pobres, ainda presente em nossa sociedade”.

Deste modo, afirma Oliva (2006, p. 42) que em decorrência desse fenômeno

social, os governantes da época preocupando-se muito mais com a criminalidade,

buscando soluções para o abandono e delinquência juvenil,  deixavam de lado a

questão do trabalho infantil. Com isso, os pequenos trabalhadores eram explorados

livremente, e o trabalho infantil era aceito e até estimulado como solução para os

referidos problemas sociais.

3.1. BREVE HISTÓRIA DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

INFANTOJUVENIL NO BRASIL

A partir de 1891, é que se começa a se preocupar com a questão do trabalho

infantil. Nesse momento é estabelecido alguma forma de proteção aos menores para

que não tivessem sua mão de obra explorada.

A  primeira  lei  brasileira  a  tratar  sobre  o  tema  do  trabalho  infantil  foi
promulgada em janeiro de 1891, sob o Decreto nº 1.313, que regulamentou
o trabalho das crianças e adolescentes na fábrica. Esta lei não permitia que
menores de 12 anos trabalhassem, exceto para fins de aprendizagem, nas
fábricas de tecidos, para maiores de 8 anos de idade (PERREIRA, 2017).

 Segundo  Minharro  (2003,  p.  24):  "Depois,  houve  a  primeira  tentativa

parlamentar, com o Projeto n. 4-A, de 1912, que deveria regular o trabalho industrial.

Nele se proibia o trabalho de menores de 10 anos e se limitava o tempo de trabalho,

dos  10  aos  15  anos,  a  6  horas  diárias".  Contudo,  Süssekind,  Maranhão  e

Vianna(2000,  p.915)  afirmam  que  a  maioria  dos  Deputados  não  aprovava  a

intervenção  do  Estado  para  proteger  crianças  e  adolescente  da  exploração  do
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trabalho. Alegavam ferir o poder dos pais, os quais deveriam cuidar da educação e

aprendizado dos filhos. Por isto o projeto não foi aprovado.

No ano de 1927, com Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, surge o

chamado primeiro Código de Menores brasileiros, também conhecido como Código

Mello Matos, que se dedicou a tratar sobre o prolema social do trabalho de crianças

e adolescentes. Basicamente, proibia o trabalho de crianças menores de 12 anos e

o trabalho noturno de menores de 18 anos e vedava, ainda, o trabalho de menores

de 14 anos em locais públicos  (PEREIRA, 2017?).

3.2. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90)

Finalmente,  com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  foi

elaborado a lei  Nº  8.069/90,  também conhecida como Estatuto  da Criança e do

Adolescente (ECA) que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente,

conforme.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta  Lei,  assegurando-se-lhes,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
(ECA, 1990).

Ainda nesse contexto  o art.  60  do ECA dispõe que:  “É proibido  qualquer

trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”, ou

seja, o trabalho para crianças e adolescentes só é reconhecido quando em um caso

específico,  o  de  aprendiz.  Assim  o  art.  62  do  mesmo  Estatuto  afirma  que:

“Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as

diretrizes e bases da legislação de educação em vigor” (BRASIL, 1990).

Porém  este  mesmo  Estatuto  garante  ao  adolesce  o  direito  a

profissionalização  e  a  proteção  do  trabalho.  Desde  que  para  isso  cumpra  os

exigências das políticas  públicas  sociais  de  programas de incentivo ao trabalho.

Contudo deve possuir a escolaridade mínima que esses programas requerem (ECA,

1990).

No entanto, com as diferenças socioeconômica da sociedade brasileira nem

todos adolescentes possuem escolaridade para serem inseridos nos programas do
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Governo,  para  incentivo  ao  trabalho.  Apesar  dessas  diferenças,  o  que  poderia

restringir o aceso dos indivíduos sem escolarização necessária o mesmo Estatuto

define de quem é o dever de prover à criança e ao adolescente as condições para

seu desenvolvimento. 

É dever  da família,  da  comunidade,  da sociedade em geral  e  do poder
público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao respeito,  à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (ECA, 1990).

Sem  dúvida  um  dos  principais  pontos  positivos  que  o  ECA  trouxe  foi  o

combate ao trabalho infantil em qualquer hipótese, tal qual uma lida incessante pela

compreensão de que o trabalho para jovens somente pode ser reconhecido quando

trouxer vantagens para sua formação psicossocial. Entrando assim em consonância

com estudos e comprovações científicas que demostram os impactos danosos do

trabalho às  crianças e  adolescentes,  Pois  afeta,  principalmente,  sua  saúde,  seu

processo  de  escolarização  e  de  formação  de  identidade  (CAMPOS  e

FRANCISCHINI, 2003).

 3.3. LEI DA APRENDIZAGEM (LEI Nº 10.097/00)

A Lei 10.097 de 19 de dezembro de 2000 determina que empresas de médio

e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos na condição de

aprendizes. A contratação terá um período máximo de até dois anos, durante esse

período o jovem aprendiz será capacitado tanto na instituição formadora como na

empresa, combinando-se formação teórica e prática. 

A lei da aprendizagem profissional garante um contrato formal de trabalho,
de até dois anos, à adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24anos,
com a principal  finalidade de propiciar  a esse segmento da juventude o
acesso  à  “formação  técnico-profissional  metódica”,  organizada  em  um
programa previamente aprovado pela Secretaria de Políticas Públicas de
Emprego e sujeito à fiscalização da Inspeção do Trabalho (GONÇALVES,
2014).
 

Com isso, os jovens têm a oportunidade de  inclusão social com o primeiro

emprego,  de  desenvolver  competências  para  o  mundo  do  trabalho  e,  ainda,  se

minimiza  a  evasão  escolar,  porque  a  frequência  a  uma  instituição  de  ensino  é

necessária  para  se  manter  no  programa.  Por  outro  lado  empresários  têm  a
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oportunidade  de  contribuir  para  a  formação  dos  futuros  profissionais  do  país,

difundindo os valores e cultura de sua empresa.

Se  forem  proporcionados  aos  estudantes  contratos  de  trabalho  de
aprendizagem,  o  que  pode  ocorrer  a  partir  dos  14  anos  para  os
interessados,  evita-se  a  evasão  precoce  e  muitas  vezes  irreversível,
promovendo as condições para uma transição entre a escola e o mundo do
trabalho, iniciando um itinerário formativo desde o contato com os processos
produtivos das organizações empresariais(GONÇALVES, 2014).

Sendo assim a lei da aprendizagem trata da inserção protegida e qualificada

via  emprego  formal,  com  carteira  de  trabalho  assinada,  direitos  trabalhistas  e

previdenciários garantidos,  de tal  forma a promover uma solução a mais para a

erradicação do trabalho infantil, o combate à precarização do trabalho, bem como

proteção da dignidade da criança e do adolescente (GONÇALVES, 2014).

3.4. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

O PETI é um programa de abrangência federal que em parceria com diversos

setores  da sociedade civil  brasileira,  tem por  objetivo  a  erradicação  do  trabalho

infantil nas atividades insalubres, penosas ou degradantes na zona urbana e rural. O

programa compreende a  transferências de renda,  trabalho social  com famílias e

oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram

em situação de trabalho. Foi instituído pelo art. 24-C da Lei nº 12.435, de 6 de julho

de 2011, que altera a LOAS (Lei nº 8.742/93).

Art.  24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência
Social,  que,  no  âmbito  do  Suas,  compreende  transferências  de  renda,
trabalho  social  com  famílias  e  oferta  de  serviços  socioeducativos  para
crianças  e  adolescentes  que  se  encontrem  em  situação  de
trabalho(BRASIL, 2011).

Contudo, a partir do ano de 2013, começou-se a discutir uma reestruturação

do PETI, tomando-se por base os recentes os avanços da estruturação do Sistema

Único de Assistência Social (SUAS) e da política de prevenção e erradicação do

trabalho infantil, e consubstanciado pela nova configuração do trabalho infantil  no

Brasil, revelada pelo Censo do IBGE em 2010 (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2015).
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Esta  reestruturação  do  programa  consiste  na  realização  de  ações

estratégicas especificamente voltadas para combater as novas formas de trabalho

infantil  identificados  pelo  censo  do  IBGE  2010  e  no  fortalecimento  do  próprio

programa. Assim, essa restruturação busca melhorar a transferência de renda, bem

como  o  trabalho  social  desempenhado  com  as  crianças  e  adolescente  e  suas

famílias. Culminando no melhor serviço de assistência social e na articulação com

outras políticas públicas,  o  que contribui  enormemente  para intersetorialidade da

erradicação do trabalho infantil (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2015).

Além do mais, existem ações estratégicas do PETI destinadas aos municípios

com alta incidência de exploração do trabalho infantil. Nesse contexto o programa

passou  a  desenvolver  junto  aos  municípios,  com  apoio  estadual,  federal  e  da

sociedade civil,  ações estratégicas, fundamentadas em cinco eixos, sendo estes:

Informação  e  mobilização  a  partir  das  incidências  de  trabalho  infantil,  para  o

desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação; Identificação de crianças e

adolescentes  em  situação  de  trabalho  infantil;  Proteção  social  para  crianças  e

adolescentes  em  situação  de  trabalho  infantil  e  suas  famílias;  Apoio  e

acompanhamento  das  ações  de  defesa  e  responsabilização;  Monitoramento  das

ações  do  PETI.  Estas  Ações  Estratégicas  serão  desenvolvidas  pela  rede

socioassistencial do SUAS, articulada às demais políticas públicas (MINISTÉRIO DA

CIDADANIA, 2015). 
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4. O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

A partir  desse momento já se conhecem as origens históricas do trabalho

infantil,  suas consequências e as principais  leis  e  políticas públicas que buscam

erradicá-lo. Nesse contexto é importante destacar o papel exercido serviço social em

sua luta diária para promover equidade e justiça social, principalmente no que diz

respeito  ao  combate  ao  trabalho  infantil,  que  atinge  milhões  de  crianças  e

adolescentes brasileiros e os mantêm, quando adultas, no ciclo de pobreza.

4.1 A ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social faz parte da seguridade social, junto com a Previdência

social e a Saúde, conforme determina a Constituição Federal de 1988. De acordo

com a LOAS, a Assistencial Social é direito de todo cidadão e dever do Estado, é

uma  política  não  contribuitiva  que  visa  o  provisionamento  dos  mínimos  sociais,

realizada  através  de  um conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  pública  e  da

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 1993).

Contudo,  para  Monnerat  e  Souza  (2011,  p.  45):  “A  Lei  Orgânica  da

Assistência Social (LOAS), permaneceu por mais de uma década como uma ‘carta

de intenções’ e menos como um instrumento capaz de gerar alterações eficazes na

organização da prestação de serviços assistenciais.”

Após amplos debates realizados no ano de 2004 em todas as unidades da

federação,  a  Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS)  foi  aprovada  pela

Resolução n. 145/ 2004 do Conselho Nacional de Assistência (CNAS). E é a partir

da  sua  aprovação  que  realmente  se  inicia  o  processo  de  materialização  das

diretrizes definidas pela LOAS, tal qual os princípios elencados pela Constituição de

1988.  Assim,  a  Assistência  Social  finalmente  passa  a  ser  entendida  como  uma

Política Social  e parte integrante do Sistema de Proteção Social  (COUTO et. al.,

2012).

Um  outro  ponto  importante  para  a  Assistência  Social  é  a  aprovação  do

Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS)  através  da  Normas  Operacionais

Básicas  (NOB)  nº  130/2005,  que  está  voltado  para  harmonização  das
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responsabilidades, vínculo e hierarquias de todo o sistema de serviços e benefício e

ações assistenciais, de maneira universal e intersetorial em todo o território nacional

(COUTO et. al., 2012).

O SUAS é um sistema que consolida a PNAS através da proteção social, a

vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos socioassistenciais.

Os principais objetivos do SUAS são a garantia da proteção social como
forma de conquista da autonomia, do acesso a serviços e benefícios, da
sustentabilidade e do protagonismo de cada cidadão. Para tanto, estabelece
cinco  princípios  referentes  a  essa  proteção:  matricialidade  sociofamiliar,
territorialização,  proteção  proativa,  integração  à  Seguridade  Social  e  a
integração  das  políticas  sociais  e  econômicas  (MONNERAT;  SOUZA,
2011.p.46)

Quanto a proteção social, a Assistência Social se divide em Proteção Social

Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). A primeira, de caráter preventivo,

está  voltada  para  o  atendimento  à  família,  seus  membros  ou  qualquer  outro

indivíduo socialmente vulnerável, desde que não tenha ocorrido violação de direitos

e os Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) são os responsáveis por

prestar  esses  serviços.  Já  a  PSE  é  subdividido  em  duas  modalidades:  Média

complexidade, se enquadram nessa modalidade os casos em que há ocorrência de

violação de direitos, mas sem o rompimento de vínculos familiar. Esta modalidade é

de  responsabilidade  dos  Centros  de  Referencias  Especializados  de  Assistência

Social (CREAS); E alta complexidade, são os casos em que também há violação de

direitos,  porém  com  rompimento  do  vínculo  familiar  e  sem  a  possibilidade  de

reposição familiar. Está modalidade é de responsabilidade direta do Poder Público.

(SIMÕES, 2014).

4.2 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS 

A proteção social se estabelece como um das principais bases para atuação

do  serviço  social,  pois,  é  essencial  para  superação  das  expressões  sociais  da

questão  social  decorrentes  da  pobreza,  desigualdade  social,  discriminação  e

vulnerabilidade. A medida que se desenvolvia, o serviço social constantemente foi

chamado a intervir no âmbito de prestação de serviços sociais. Contudo, foi com o

reconhecimento da Assistência Social com política pública que a colocou no campo
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de  direitos  sociais,  campo  privilegiado  para  atuação  do  assistente  social

(IAMAMOTO, 2015).

Iamamoto  (2011)  em  uma  reflexão  sobre  a  atuação  do  assistente  social

afirma que: 

Os  assistentes  sociais  trabalham  com  a  questão  social  nas  suas  mais
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resiste, se opõem.
É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da
resistência,  que trabalham os assistentes sociais,  situados nesse terreno
movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou
deles fugir porque tecem a vida em sociedade(IAMAMOTO,2011, p. 28).

Nesse contexto, o assistente social é imprescindível na Política de Assistência

Social, logicamente que por sua ligação íntima com essa política, pela dedicação à

garantia dos direitos sociais e por sua formação teórica, técnica, ética e política que

o possibilitam enxergar a realidade de maneira crítica e o que lhe dá a possibilidade

de intervir maneira qualificada (CFESS, 2011).

É importante ressaltar que o profissional do Serviço Social está engajado na

execução  das  políticas  sociais  desde  seu  surgimento  até  os  dias  de  hoje.  As

competências  do  assistente  social  estão  determinadas  no  Art.  4º  da  lei  de

regulamentação da profissão, Lei N° 8.662, de 7 de junho de1993:

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos
da  administração  pública,  direta  ou  indireta,  empresas,  entidades  e
organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam  do  âmbito  de  atuação  do  Serviço  Social  com  participação  da
sociedade civil; 
III  -  encaminhar  providências,  e  prestar  orientação  social  a  indivíduos,
grupos e à população; 
IV - (Vetado); 
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na
defesa de seus direitos; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 
VIII  -  prestar  assessoria e consultoria a órgãos da administração pública
direta  e  indireta,  empresas privadas e outras entidades,  com relação às
matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX  -  prestar  assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais  em  matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis,
políticos e sociais da coletividade; 
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X - planejamento,  organização e administração de Serviços Sociais e de
Unidade de Serviço Social; 
XI  -  realizar  estudos  sócio-econômicos  com  os  usuários  para  fins  de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta
e indireta, empresas privadas e outras entidades. (BRASIL, 1993).

A partir desse ponto já se pode perceber a importância do assistente social no

âmbito  das  políticas  públicas  de  proteção  social  e  especificamente  na  Proteção

Social Especial e no acolhimento a vítimas de trabalho infantil. O atendimento da

PSE é direcionado à família e a indivíduos em situação de abandono, maus-tratos

físicos  e  psíquicos,  abuso  sexual,  situação  de  trabalho  infantil,  cumprimento  de

medidas socioeducativas, uso de substâncias psicoativas, dentre outras. “A proteção

especial  de  média  complexidade  envolve  também  o  Centro  de  Referência

Especializado da Assistência Social, visando a orientação e o convívio sociofamiliar

e comunitário [...]” (PNAS, 2004, p. 38).

O  CREAS  é  uma  unidade  pública  estatal  de  abrangência  municipal  ou

regional, é parte integrante do SUAS, que obrigatoriamente deve oferecer o serviço

de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos  (PAEFI).  De

acordo com suas orientações técnicas têm o papel de: “constituir-se em lócus de

referência,  nos territórios,  da oferta  de  trabalho social  especializado no SUAS a

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos”

(ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: CREAS, 2011).

É  fundamental  que  o  CREAS  mantenha  estreita  articulação  com  a

coordenação ou pessoa responsável pelo PETI, buscando a organização de fluxos e

procedimentos para o acompanhamento especializado às famílias com crianças e

adolescentes  identificadas em situação de trabalho.  Esta  articulação,  também, é

fundamental  para  garantir  a  inserção  no  PETI  das  crianças  e  adolescentes

identificadas em situação de trabalho pelo Serviço Especializado em Abordagem

Social. A identificação da situação de trabalho infantil será seguida da inclusão da

família  no  acompanhamento  pelo  PAEFI,  dentre  outras  ações  necessárias

(ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: CREAS, 2011 p. 63, 64).

Por ter o trabalho social de caráter especializado o CREAS exige uma equipe

interdisciplinar,  habilitada  e  com  capacidade  técnica  para  desempenhar  suas

funções.  Exige  que  a  equipe  tenha  um  maior  domínio  teórico-metodológico,

intencionalidade  e  sistematicidade  no  acompanhamento  do  usuário  do  serviço.
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Assim,  deve-se  agregar  instrumentos  técnicos  e  operativos,  bases  teórico-

metodológicas  e  ético-políticas,  para  que  se  possa  enxergar  de  forma  crítica  a

realidade  de  onde  emana  as  questões  sociais  (ORIENTAÇÕES  TÉCNICAS:

CREAS, 2011).

A oferta de trabalho social nos CREAS pressupõe a utilização de diversas
metodologias  e  técnicas  necessárias  para  operacionalizar  o
acompanhamento especializado. Requer, ainda, a construção de vínculos
de  referência  e  confiança  do  usuário  com a  Unidade  e  profissionais  da
equipe, além de postura acolhedora destes, pautada na ética e no respeito à
autonomia e à dignidade dos sujeitos. Nesse contexto, a escuta qualificada
em relação às situações e sofrimentos vivenciados pelos usuários tornam-
se  fundamentais  para  o  alcance de bons resultados e  a  viabilização do
acesso a direitos (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: CREAS, 2011, p.28).

Por se tratar de um trabalho interdisciplinar, a atuação da equipe no CREAS

deve  ser  pautada  em  estratégias  que  possibilitem  a  participação  de  todos  os

componentes da equipe. Contudo, isto não diminui a competência e atribuições de

cada profissional. É importante que seja considerado o ponto de vista de todos. “A

gestão dos processos de trabalho da equipe técnica abre um campo favorável para

a  troca  de  informações,  experiências  e  conhecimentos,  fundamental  para  a

qualificação  das  ações  desenvolvidas  na  Unidade”(ORIENTAÇÕES  TÉCNICAS:

CREAS, 2011, p.54).

O  assistente  social  é  parte  da  equipe  interdisciplinar  atuante  no  CREAS,

possui  atribuições e competências orientadas pelos princípios,  direitos e deveres

inscritos no Código de Ética Profissional de 1993 (CEP), na Lei de Regulamentação

da Profissão (Lei 8.662/1993), bem como nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS

(1996).  Requisitadas  do  profissional,  essas  atribuições  e  competências  são  de

fundamental  importância  para  a compreensão do contexto  social  e  histórico  das

situações que demanda a sua intervenção, sendo elas:

- análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as
particularidades  do  desenvolvimento  do  capitalismo  no  país  e  as
particularidades regionais;
- compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento
sócio-histórico,  no  cenário  internacional  e  nacional,  desvelando  as
possibilidades de ação contidas na realidade;
-  identificação  das  demandas  presentes  na  sociedade,  visando  formular
respostas  profissionais  para  o  enfrentamento  da  questão  social,
considerando as novas articulações entre o público e o privado (ABEPSS,
1996).



28

Para Iamamoto (2011), um dos maiores desafios do assistente social é de

não  ser  um  profissional  apenas  executor,  mas  sim  um  propositivo,  que  ao

compreender  uma  determinada  realidade,  seja  capaz  de  propor  intervenções

criativas e eficazes para a efetivação ou garantia de direitos.

Assim a atuação do assistente social  na Política de Assistência Social,  no

âmbito do CREAS, é de grande importância, principalmente no enfrentamento de

das  diversas  forma  de  violência  com  as  quais  o  serviço  social  se  depara,  em

especial  a exploração do trabalho infantil.  Pois para Santo,  Santos e Silva(2012,

p.10)  a  instrumentalidade  é  uma  das  principais  característica  do  profissional  do

serviço social o que lhe confere a objetivação se sua intencionalidade através de

respostas profissionais. E ainda, suas competências teórico-metodológica, técnico-

operativa,  ético-política  e  a  transformação social,  que se  dá por  meio  da busca

incessante por instrumentos que possam mudar a realidade dos indivíduos privados

de seus direitos, viabilizando o acesso a estes e contribuindo para a construção da

cidadania. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia sobre o trabalho infantil e o papel do serviço social no

combate dessa prática permitiu analisar e compreender este problema social ainda

aflige nossa sociedade, bem como ter uma visão macro do papel que o profissional

do  serviço  social  desempenha  para  combater  a  essa  prática.  A  exploração  do

trabalho  de  crianças  e  adolescentes  às  vezes  é  apoiado  pela  crença  de  que  o

trabalho  seria  uma  espécie  formador  de  caráter  e  responsabilidade,  porém,  a

verdade é que ele mais atrapalha o desenvolvimento psicossocial, intelectual e físico

do que ajuda na formação moral infantojuvenil.

A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma grave violação

dos direitos desses indivíduos. Mediante a isto, este trabalho apresenta os principais

marcos  históricos  de  proteção  ao  trabalho  infantojuvenil,  são  leis,  programa  e

iniciativas que buscam erradicar esta exploração e organizam e estruturam a rede

de proteção à criança e ao adolescente.

A respeito do principal objetivo deste estudo, que é apresentar a atuação do

assistente social  no CREAS, no enfrentamento das demandas de exploração do

trabalho infantil,  conclui-se que, baseando-se em um estudo sobre a trajetória do

serviço social junto à PNAS e seus respectivos avanços, esse profissional é parte

fundamental  da  equipe  interdisciplinar  responsável  por  enfrentar  e  combater  a

violação de direitos, inclusive os casos de exploração do trabalho infantil.

De forma mais ampla, este trabalho alcançou o objetivo proposto, ou seja,

entender  o  conceito  de  trabalho  infantil,  demostrando  suas  consequências,  bem

como,  conhecer  as  políticas  públicas  de  combate  e  atendimento  a  vítimas  do

trabalho infantil  e  o  papel  do  assistente  social  no  CREAS no enfrentamento  da

exploração da mão de obra infantojuvenil.
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