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O trabalho infantil no Brasil:
aspectos legais, implicações
e possíveis soluções
Resumo: O trabalho infantil é um problema ainda presente na sociedade contemporânea. Abordaremos a realidade desse problema na sociedade brasileira. Para isso, analisaremos como a legislação
trata do assunto, assim como suas implicações aos menores trabalhadores. Também analisaremos a
eficácia da legislação brasileira na redução do trabalho infantil e as medidas públicas adotadas nesse
sentido. Finalizaremos com uma possível proposta para a solução desse problema que ainda assola
nossa sociedade, fundamentada no acesso massivo ao ensino pelos menores resgatados do trabalho,
objetivando melhores condições na sua busca por empregos de melhores condições no futuro.
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Child labor in Brazil: legal aspects, implications and possible solutions
Abstract: Child labor is still a problem at contemporary society. We will bring up the reality of
this problem in Brazilian society. To that, we will analyze how law rules this subject, along with
its implications to the minor workers. Also we will analyze the effectiveness of Brazilian law in the
reduction of child labor and public measures in this direction. We will end with a possible proposal
to the solution of this problem which still devastates our society, supported by massive teaching
access for rescued minors, intending better conditions to their search for a better conditions work in
the future.
Keywords: Child labor. Law. Implications. Eradication. Solutions.

Introdução
O trabalho infantil, embora seja uma prática condenável há tempos
por uma série de motivos, ainda é um problema enfrentado em muitos
países, e o Brasil não é uma exceção. Seja qual for o meio de comunicação,
frequentes são as denúncias dessa prática nefasta nas mais diversas regiões
brasileiras, com a utilização de menores nas mais cruéis atividades possíveis.
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No presente trabalho analisaremos alguns aspectos sobre o assunto,
como o tratamento dado a ele pela legislação brasileira, as implicações negativas que essa prática gera aos menores trabalhadores e à sociedade, a
eficácia da legislação brasileira no combate ao trabalho infantil e as ações
públicas que estão sendo tomadas nesse sentido. Ainda serão elencadas
algumas possíveis modificações que auxiliem na redução desse problema
social tão grave.
1

O trabalho infantil no Brasil

1.1 O tratamento dado pela legislação brasileira
Em nosso ordenamento jurídico temos clara a prevalência e a supremacia da Constituição Federal de 1988 perante as demais normas, às quais
serve de fundamento e fonte principiológica, assim como fonte de conceitos e limites à hermenêutica a ser aplicada pelos operadores do direito.
Nessa linha, temos vários dispositivos constitucionais que garantem à
criança e ao adolescente, em nossa sociedade, uma série de direitos fundamentais ao pleno desenvolvimento psíquico, orgânico e social desses, sendo
o objeto do presente trabalho a proibição do trabalho praticado por eles.
Desde a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998,
nossa Carta passou a conter a vedação expressa ao trabalho do menor de
dezesseis anos, como segue:1
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos. [grifo nosso]

Vemos, portanto, a preocupação do legislador constituinte em preservar os direitos da criança e do adolescente quanto à proibição de sua participação em trabalho. Entretanto, ressalvou o dispositivo constitucional a
possibilidade do trabalho na condição de aprendiz após completar quatorze
anos de idade.
Em complementação à norma constitucional, na legislação infraconstitucional, o trabalho infantil é tutelado nos termos do art. 403 da Consoli-

1

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 21 jun. 2011.
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dação das Leis Trabalhistas (CLT), in verbis:2 “É proibido qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos”. Todavia, o legislador ordinário impôs
limites e determinações a esse trabalho, conforme o parágrafo único do
mesmo artigo: “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”.
Conforme os dispositivos citados, percebemos que o trabalho do
menor permitido por lei considera o grau de desenvolvimento incompleto
orgânico e psicológico da criança e do adolescente, assim como garante o
seu acesso à escola, com o claro intuito de garantir-lhe a instrução intelectual necessária. Nessa linha, não apenas é dever do Estado, mas também de
toda a sociedade essa proteção, conforme o art. 227 da Constituição:3
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. [grifo nosso]

É o que prevê, da mesma forma, a lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
o denominado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é a
norma infraconstitucional especializada na tutela dos menores: “Art. 60. É
proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz”.4
Não há que se falar, portanto, em omissão do legislador pátrio,
constitucional ou ordinário, quanto à proteção da criança e do adolescente
contra a sua participação no trabalho, uma vez que, como vimos, os dispositivos com esse intuito estão presentes em nosso ordenamento jurídico. A
grande questão que imediatamente exsurge é: por que, como veremos, esse
mal ainda é infligido a nossas crianças e adolescentes, causando-lhes males e
sequelas que, muitas vezes, jamais serão superados?

2
3
4

BRASIL. Decreto-lei n. 5.452/1943 – Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: <http:
//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 21 jun. 2011.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 21 jun. 2011.
BRASIL. Lei n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do adolescente. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 21 jun. 2011.
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1.2 Implicações negativas aos menores e à sociedade
O tratamento dado à proteção à criança e ao adolescente em nosso
sistema normativo não ocorre por acaso. O trabalho infantil traz sérias
implicações e danos, tanto aos menores que realizam o trabalho quanto à
família desses e à sociedade como um todo; danos e prejuízos de ordem
orgânica, uma vez que atentam contra sua saúde e desenvolvimento físico
e mental; de ordem emocional, uma vez que distorcem toda a realidade da
família à qual a criança está inserida; e de ordem econômica, uma vez que
impedem a qualificação dos envolvidos, o que possibilitaria a criação de
mão de obra qualificada em nosso mercado.
Por estarem em pleno desenvolvimento fisiológico, as crianças e
adolescentes requerem cuidados especiais quanto às atividades que podem
exercer. É sabido que seu organismo, ainda não formado plenamente, sofre
com sua utilização no trabalho inadequado, requerendo tempo, espaço e
condições favoráveis em sua transição à vida adulta. Segundo ASMUS,5
muitas doenças surgem tendo como causas fundamentais uma carga de
trabalho que excede a capacidade do indivíduo, provocando-lhe fadiga
ocupacional, muscular e visual, aliada a uma alimentação inadequada.
Outro efeito avassalador do trabalho infantil ocorre quanto ao relacionamento dos menores com os familiares e nos diversos ambientes nos
quais convivem, como a escola e a comunidade em geral. Além da redução de seu tempo de lazer, os menores vivem um conflito quanto à sua
função no meio, uma vez que devem exercer o papel de trabalhadores
adultos, ao mesmo tempo em que são crianças ou adolescentes em desenvolvimento. Isso gera desgaste aos indivíduos, que pode apresentar reflexos
negativos em seu desenvolvimento físico e/ou psíquico.6
Não bastassem as implicações citadas, o trabalho infantil, que ocorre
principalmente em famílias pobres, resulta em sua impossibilidade de frequência à escola, ou, na melhor das hipóteses, resulta em um desempenho
insuficiente nas tarefas escolares. Como decorrência lógica, os menores acabam
não desenvolvendo seu nível de instrução e capacitação, ambos fatores direta5

6

ASMUS, CIF. Avaliação do processo produtivo em mineração de diamantes e suas repercussões sobre
a saúde dos adolescentes garimpeiros. Tese de Doutorado. (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001,
apud BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Trabalho infantil: diretrizes para atenção integral à saúde de crianças e
adolescentes economicamente ativos. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. p. 11.
ASMUS, CIF, et al. Riscos ocupacionais na infância e adolescência: uma revisão. Jornal de Pediatria, [s.l.], v. 72, n. 4, p. 203-208, 1996, e MEIRE, A. M. G. Quando o trabalho da criança é
o brincar. In: JERUSALINSKY, A. et al. O valor simbólico do trabalho e o sujeito contemporâneo.
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000, apud op. cit., p. 10-11.
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mente influentes em uma melhoria de sua situação econômica, pois aumentariam suas chances no mercado de trabalho em busca de um emprego.
Nessa linha, temos que o abandono escolar foi três vezes maior entre
crianças e adolescentes que trabalhavam do que entre os que não trabalhavam. Segundo o mesmo estudo, os menores trabalhadores do sexo masculino apresentaram dificuldades escolares, e os do sexo feminino, problemas
de saúde.7
2

Eficácia da legislação brasileira
no combate ao trabalho infantil

Infelizmente, no Brasil, temos a já conhecida prática do descumprimento legal. É comum em nossa pátria ouvirmos a máxima popular “essa
lei não pegou”, o que significa dizer que, na prática, a eficácia da lei não é
concretizada, quer pela população, quer pelas autoridades públicas. E com
a legislação que tutela o trabalho infantil não seria diferente.
Quando analisamos o tratamento dado pela legislação brasileira, tanto
ao trabalho infantil, quanto à proteção garantida às crianças e aos menores,
vimos que instrumentos legais não nos faltam. Inclusive, nossa norma
máxima, a Constituição Federal, já traz insculpida em seus dispositivos tais
garantias como fundamentais, cabendo ao legislador ordinário complementá-la. E assim o fez, elaborando normas como o Estatuto da Criança e do
Adolescente, por exemplo.
Entretanto, o número de menores que são explorados como trabalhadores não é pequeno, como vemos nos mais recentes índices:8
Tabela 1: Crianças de 5 a 14 anos segundo condição de atividade
no Brasil em 2007
Grupos de idade

Não agrícola

Agrícola

Total

5 a 9 anos

40.962

116.234

157.196

10 a 14 anos

717.866

882.475

1.600.341
1.757.537

Fonte: DIEESE, 2009.
7

8

SANTANA, V. S. et al. Student adolescents who work: gender differences in school behavior and
self-perceived health. International Journal of Occupational and Environmental Health, [s.l.], v. 11,
2005, apud op. cit., p. 11.
DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Anuário dos
trabalhadores. 10. ed. 2009. São Paulo: DIEESE, 2009. Disponível em: <http://www.dieese.org.
br/anu/anuarioTrabalhadores2009/Arquivos/ANUARIO_TRABALHADORES_2009v.pdf>.
Acesso em: 21 jun. 2011.
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A Tabela 1 mostra, ainda, outro dado importante: no grupo de 5 a
9 anos, o trabalho se dá majoritariamente na área agrícola, enquanto que,
no grupo de 10 a 14 anos, na área não agrícola. Esse fato nos leva a crer
que, da mesma forma que a população em geral, as crianças que antes
trabalhavam no campo, como decorrência direta da urbanização de nossa
população, acabam por deixar a área rural e migrar para áreas urbanas, o
denominado “êxodo rural”.
Para efeitos de comparação, vejamos os dados na Tabela 2:9
Tabela 2: Crianças de 5 a 14 anos segundo condição de atividade
no Brasil em 2001
Grupos de idade

Não agrícola

Agrícola

Total

5 a 9 anos

73.705

301.671

375.376

10 a 14 anos

932.717

1.600.248

2.532.965
2.908.341

Fonte: DIEESE, 2009.

Assim, defrontando os índices referentes a 2001 e a 2007, vemos que
houve uma redução de aproximadamente 39,57% no total de crianças
entre 5 e 14 anos que deixaram de trabalhar no Brasil. É um número
consideravelmente bom para um espaço de 8 anos, todavia ainda longe
do ideal, uma vez que o total de crianças ainda trabalhando em 2009
representava 5,21% do total de crianças entre 5 e 14 anos, segundo dados
estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE:10
Tabela 3: Comparação entre o total de menores trabalhadores no Brasil
Ano

População entre 5 e 14 anos
Total

Trabalhando

%

2001

33.325.534

2.908.341

8,73

2009

33.760.814

1.757.537

5,21

Fonte: IBGE/CENSO, 2009.

9

10

DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Anuário dos
trabalhadores 2000/2001. Disponível em: <http://www.dieese.org.br/anu/anuario.xml>. Acesso
em: 21 jun. 2011.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CENSO 2010. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 jun. 2011.
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Podemos afirmar, desse modo, que a legislação brasileira em conjunto
com as demais medidas adotadas no combate e na erradicação do trabalho
infantil em nosso país obtiveram certa eficácia, pois houve redução no
número de crianças trabalhando, entretanto ainda muito longe do ideal.
2.1 O Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – PETI
Dentre as medidas que o poder público tem tomado com o intuito
de reprimir e diminuir o trabalho infantil no Brasil, entendemos que
merece destaque o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – PETI.
Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego,11 o PETI consiste em um
programa do governo federal que visa a retirar crianças e adolescentes que
estejam trabalhando em atividades que impliquem risco à sua saúde e à sua
segurança.
Como já abordamos, o trabalho infantil gera inúmeros problemas aos
menores, inclusive no âmbito familiar. Não por acaso, o PETI consiste,
basicamente, na remuneração da família mediante uma bolsa para cada
menor, entre 07 e 14 anos, retirado do trabalho. Todavia, não basta que o
menor seja retirado do trabalho para a percepção da bolsa. O ingresso no
PETI tem como requisito a matrícula e a frequência dos menores retirados
em escolas, assim como a participação desses na denominada “jornada
ampliada”, para poderem receber reforço escolar e desenvolver atividades
culturais, de lazer e esportivas.
O financiamento do PETI, embora seja um programa do governo
federal, ocorre por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, mas
também conta com a participação financeira dos estados e municípios
envolvidos, assim como da iniciativa privada e da sociedade civil.
O principal aspecto positivo do PETI foi a consolidação de sua
concepção e proposta de implantação, surgidas no Fórum Nacional, fundamentalmente quanto à relação intragovernamental e a criação de espaços
para a sociedade civil participar efetivamente, dando origem a processos de
diagnóstico, planejamento e monitoramento.12
Os principais aspectos negativos se dão quanto ao foco do programa,
estando voltado exclusivamente às atividades insalubres, penosas, perigosas
11

12

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil.
Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/delegacias/sp/peti-programa-de-erradicacao-ao-trabalhoinfantil-1.htm#>. Acesso em: 21 jun. 2011.
AMARAL, Carlos; CAMPINEIRO, Débora; SILVEIRA, Caio. Trabalho infantil: examinando o
problema, avaliando estratégias de erradicação. NAPP – Núcleo de Assessoria Planejamento e
Pesquisa UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância (Relatório de pesquisa). 2000, p. 25.
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ou degradantes; não contempla formas de prevenção; seu término previsto quando o adolescente completa quinze anos ou quando a família atinge
quatro anos no programa; e a sua contradição com o dispositivo constitucional que, após a Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a vedar,
como vimos, o trabalho do menor de dezesseis anos, enquanto o programa
exclui os maiores de quinze anos.13
2.2 Proposta para a diminuição ou erradicação no Brasil
Para um tema tão complexo como o que estamos tratando no presente
trabalho, obviamente não temos a audácia de propor solução miraculosa, tendo
em vista que o problema do trabalho infantil está presente há muito tempo em
nossa sociedade, e ainda persiste. Portanto, não proporemos uma panaceia
aos aspectos desse problema, pois, sem dúvida alguma, ela não existe.
Temos como premissa que a remuneração do trabalho é diretamente
proporcional ao grau de instrução do empregado. Vejamos alguns índices,
conforme a Tabela 4:14
Tabela 4: Nível de rendimento dos ocupados,
segundo anos de estudo, no Brasil, em 2007 (%)
Nível de rendimento

Anos de estudo
0a1

1a3

4a7

8 a 10

11 a 14

15 ou mais

Até 0,5

19,6

15,7

11,2

8,3

2,2

8,3

Mais de 0,5 a 1

28,2

26,5

23,3

22,4

11,3

19,2

Mais de 1 a 2

20,4

25,1

32,4

36,9

30,7

30,8

Mais de 2 a 3

3,6

6,0

9,9

12,0

15,9

11,7

Mais de 3 a 5

1,7

2,4

4,7

6,7

14,5

8,4

Mais de 5 a 10

0,8

1,3

2,3

3,4

12,8

6,4

Mais de 10 a 20

0,1

0,3

0,6

0,7

5,2

2,4

Mais de 20

0,1

0,1

0,1

0,2

1,8

0,8

Sem rendimento

24,3

21,5

14,4

8

2,9

10,4

Sem declaração

1,3

1,1

1,1

1,3

2,6

1,7

Fonte: DIEESE, 2010.
13
14

Ibidem, p. 25-26.
DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Anuário dos
trabalhadores. 10. ed. 2009. São Paulo: DIEESE, 2009. Disponível em: <http://www.dieese.org.
br/anu/anuarioTrabalhadores2009/Arquivos/ANUARIO_TRABALHADORES_2009v.pdf>.
Acesso em: 21 jun. 2011.
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Analisando os dados acima, nos parece lógica a ligação entre o
aumento dos anos de instrução recebidos pelo trabalhador e a sua remuneração. Como exemplo, enquanto a maioria dos trabalhadores que percebe entre 0,5 e 1 salário mínimo tem de 0 a 1 anos de instrução, a maior
parte de trabalhadores que percebe remuneração maior do que 20 salários
possui de 11 a 14 anos. Nota-se, assim, a implicação direta entre o grau de
instrução e a remuneração percebida.
Isso corrobora nossa proposta: aumento da inclusão de menores
trabalhadores resgatados para alocá-los em instituições de ensino em tempo integral. Nossa proposta consiste, basicamente, na ampliação do que
já é realizado no PETI, uma vez que sugerimos a inclusão de menores de
qualquer faixa etária nos programas de instrução, quer sejam eles referentes ao ensino tradicional, quer sejam referentes a atividades culturais, esportivas e de lazer.
Cremos que, desse modo, menores que antes estavam excluídos não
apenas do sistema de ensino, mas também de qualquer tipo de atividade
adequada ao seu desenvolvimento, sejam inseridos em estabelecimentos
de ensino que lhes proporcionem instrução adequada. Assim, poderão ter
chances, mesmo que remotas, de compensação dos males causados pelo
trabalho exploratório ao qual foram submetidos, e de buscarem empregos
em condições dignas e condizentes às devidas aos trabalhadores formais.
Considerações finais
Com o presente trabalho tivemos o intuito de abordar, mesmo que
de forma introdutória, o problema tão grave que é o trabalho infantil.
Procuramos iniciar com a análise da legislação pátria que normatiza o
assunto. Após, verificamos as implicações negativas que esse tipo de trabalho traz aos menores e à sociedade, assim como a eficácia da legislação
brasileira em sua redução. E, por último, verificamos as ações públicas com
a finalidade de erradicar ou reduzir a exploração dos menores no trabalho.
Como analisamos no presente trabalho, a omissão do legislador em
tutelar o assunto em tela não é um problema no Brasil. Temos normas
constitucionais e infraconstitucionais tratando sobre o assunto, definindo
o que é o trabalho infantil e diretrizes de como o poder público deve atuar.
Carecemos, isto sim, de eficácia da legislação, como não é exclusividade do
trabalho infantil, mas uma prática comum em nosso país, uma vez que o
desrespeito às normas é algo endêmico e contumaz em nossa sociedade, seja
por autoridades públicas, seja pela população.
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O trabalho infantil não atinge apenas os menores trabalhadores, mas
também suas famílias e a sociedade como um todo. Aos menores, por
estarem em desenvolvimento fisiológico e psíquico, os danos são diretos,
uma vez que impedem a plena evolução desses aspectos. Além disso, afetam
seu desempenho escolar, a nosso ver, a principal possibilidade dos menores
trabalhadores conseguirem desvencilhar-se das amarras do trabalho infantil
mediante instrução e capacitação, requisitos a empregos melhores.
Quanto às famílias, o trabalho infantil deturpa a função dos menores
trabalhadores nelas inseridos, pois são imbuídos de funções típicas de
adultos, embora ainda sejam crianças ou adolescentes. Essa troca de papéis
resulta em transtornos de toda sorte aos menores, confusos em meio aos
seus atos, deixando de ter o seu direito básico ao lazer em detrimento aos
deveres a eles impostos.
Como possível proposta, mesmo que precária no momento, sugerimos a inclusão dos menores resgatados pelas autoridades públicas competentes
em instituições de ensino de tempo integral. Nossa proposta difere-se do
PETI no quesito faixa etária atendida; enquanto o programa citado inclui
menores entre 7 e 14 anos, nossa proposta é no sentido de inclusão de
todos os menores, independente da faixa etária, no programa. Como vimos, a
remuneração está diretamente ligada ao tempo de instrução do trabalhador.
Dessa forma, acreditamos que uma instrução melhorada e aumentada aos
menores lhes proporcionaria chances de conquistar uma vaga adequada no
mercado de trabalho.
Quando se utiliza crianças ou adolescentes para o trabalho, na verdade, está-se não apenas explorando-os economicamente; mas também
tolhendo seu tempo, sua infância ou adolescência, enfim, os prazeres que
deveriam gozar da vida enquanto seres humanos em crescimento que são.
Não há penalidade aos infratores ou indenização de qualquer espécie que
lhes possa devolver tão precioso bem do qual foram privados.
Esse, a nosso ver, é o principal motivo para que se busque a erradicação dessa chaga ainda presente em nosso país, uma vez que, enquanto
nossas crianças não tiverem o adequado ambiente para crescimento, não
poderemos chegar sequer próximo ao tão almejado Estado Democrático de
Direito; pois, como já brilhantemente asseverou o filósofo grego Pitágoras:
“Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos”.
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