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TRABALHO INFANTIL E REALIDADE BRASILEIRA: PROTEÇÃO JURÍDICA E 

CONDIÇÕES DE ENFRENTAMENTO  

1. RESUMO 

 Este trabalho científico volta-se para a discussão do trabalho infantil, 

realidade nacional. Esta prática viola os direitos humanos da criança e do 

adolescente, tais como educação, lazer, saúde, além de prejudicar o seu 

desenvolvimento pessoal e social. Somente a previsão legal é insuficiente para 

promover as mudanças necessárias a fim de erradicar o trabalho das crianças e 

adolescentes, sendo necessária a intervenção do Estado através de políticas 

públicas. A proteção integral das crianças e adolescentes contra todos os tipos de 

violação seja ela social, cultural, moral é uma necessidade e merece que uma 

atenção especial seja dada ao assunto. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O trabalho infantil é atualmente uma realidade do nosso país. São vários os 

motivos pelos quais este fenômeno acontece. A prática desses atos é considerada 

uma violação aos direitos humanos da criança e do adolescente. Apesar de termos 

uma legislação que incentive a proteção integral e iniba  as diversas formas a prática 

do trabalho infantil, somente esta previsão legal não é suficiente para que ocorram 

mudanças no comportamento da sociedade em geral. É necessário que haja um 

apoio do Estado que seja capaz de promover as mudanças necessárias, além da 

participação da sociedade em geral e também das famílias.  

Este trabalho científico pretende demonstrar o papel destes definidos por 

nossa legislação, bem como a importância das benfeitorias e aplicação de políticas 

públicas que são capazes de proporcionar um futuro digno às nossas crianças e 

adolescentes e foram formadas com base em princípios constitucionais. É de suma 

importância que o tema seja tratado com prioridade, pois ao proteger e promover a 

educação de nossos jovens é que se consegue melhorar a qualidade e o padrão de 

vida do nosso país. 

 

3. OBJETIVOS 

 Pretende-se analisar a legislação de enfrentamento ao trabalho infantil bem 

como compreender os fatos geradores desse fenômeno. Objetiva-se, ainda, indicar 

suas modalidades mais comuns, avaliar a permissividade social no que se refere ao 



trabalho infantil, analisar o papel da família e da sociedade em relação ao tema, 

demonstrar as consequências que o trabalho acarreta na vida da criança e do 

adolescente. Por fim, pretende-se apresentar a estrutura jurídica e as ações do 

Estado destinadas à proteção da criança e do adolescente destacando alguns 

projetos desenvolvidos por órgãos e entidades que procuram a sua prevenção e 

erradicação. 

 

4. METODOLOGIA 

 O presente trabalho faz uso do método dedutivo para analisar a legislação 

aplicável e analítico para confrontar o fenômeno do trabalho infantil da realidade. 

Para tanto, promove um estudo de artigos e obras especializadas, tanto jurídicas 

quanto sociológicas, bem como de documentos institucionais.  Em seguida, levanta 

e analisa dados sobre o trabalho infantil no Brasil e procura compreender as 

políticas de enfrentamento existentes. 

 

5. DESENVOVIMENTO 

5.1 Definição de trabalho infantil 

O trabalho infantil é compreendido como toda forma de trabalho desenvolvida 

por crianças e adolescentes que não atingem a idade mínima permitida pela 

legislação. O inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, proibiu o 

trabalho noturno1, perigoso2 ou insalubre3 a menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho ao menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz4, a partir dos 

quatorze anos. 

                                                           

1
 Compreende-se como trabalho noturno aquele executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e às 5 

(cinco) horas do dia seguinte por um trabalhador urbano (artigo 73, § 2ª, CLT). Para este há a chamada “hora 

fictamente reduzida” em que a hora possui, fictamente, 52 minutos e 30 segundos e não 60 minutos (artigo 73, § 

1ª, CLT). Já no âmbito rural não há hora ficta. Para quem trabalha na lavoura, o período noturno é aquele 

desenvolvido entre 21 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte, ao passo que na pecuária será o período 

compreendido entre as 20 horas de um dia até às 4 horas do da seguinte (Artigo 7º da Lei 5.889/73). 
2 
São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, 

impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou 

energia elétrica e roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal 

ou patrimonial (artigo 193, I e II, CLT). As atividades e operações perigosas são definidas pela Norma 

Regulamentadora (NR) nº 16. 
3
Entende-se por atividade ou operação insalubre aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 

trabalho, exponham os empregados à agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão 

da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos (art. 193, CLT). As atividades e 

operações insalubres são definidas pela Norma Regulamentadora (NR) nº 15. 
4
Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da 

legislação de educação em vigor. A formação deve garantir o acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, a 



Conforme dispõe O Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) em seu 

artigo 2º, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e 

adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. 

Já a Consolidação das Leis do trabalho (CLT) em seu artigo 403 proíbe o 

trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz aos 14 anos 

e acrescenta em seu parágrafo primeiro que 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. A CLT ainda veda o trabalho noturno, e nos locais e serviços perigosos ou 

insalubres e ainda em locais que prejudique sua moral. 

 Ao ratificar a Convenção dos Direitos da Criança da ONU em 19905, o Brasil 

assumiu esse compromisso de proteger as crianças e adolescentes perante a 

comunidade internacional, e, mais recentemente, a partir das Convenções 1386, 146 

e 1827 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

O Manual de Atuação do Ministério Público na Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil 8  classifica as variadas situações de trabalho infantil, sob as 

configurações mais diversas: 

Em relação à área, tem-se o trabalho urbano (comércio e indústria) e o 
trabalho rural (agricultura e pecuária).  
 Quanto ao tempo, verifica-se o trabalho contínuo (extração e venda de 
pedras; mineração), o trabalho sazonal (plantação e colheita de frutas e 
outras culturas) e o trabalho de natureza eventual ou episódica (eventos 
esportivos ou culturais).  
 No que respeita à forma, caracteriza-se o trabalho subordinado 
(cerâmicas; carvoarias e salinas), o trabalho autônomo ou por conta própria 
(vendedor ambulante; flanelinha), o trabalho eventual (produção de peças 
publicitárias veiculadas nos meios de comunicação), o trabalho terceirizado 
(tecelagem) e o trabalho forçado, degradante ou em condições análogas à 
de escravo (em fazendas).  

                                                                                                                                                                                     

atividade deve ser compatível com o desenvolvimento do adolescente e o horário para o exercício das atividades 

deve ser especial (artigo 62 e 63, ECA). 
5
Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, foi referendada em nosso país 

pelo Decreto nº 28 de setembro de 1990 e promulgada por meio do Decreto nº 99.710 de novembro de 1990.   
6
Aprovada em Genebra aos 6 de junho de 1973, foi referendada em nosso país pelo Decreto legislativo nº 179 e 

promulgada por meio do Decreto nº 4.134 de fevereiro de 2002. Este decreto também promulgou a 

recomendação nº 146 OIT. A convenção 138 e a recomendação 146 entraram em vigor respectivamente nos anos 

de 2002 e 1999.   
7
Aprovada em Genebra em 17 de junho de 1999, foi referendada em nosso país pelo Decreto legislativo nº 178, 

em dezembro de 1999 e promulgada por meio do Decreto nº 3.597 de setembro de 2000. Este Decreto também 

promulgou a Recomendação 190 OIT sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua 

eliminação. 
8
MARQUES, Rafael Dias; MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Manual de Atuação do Ministério Público na 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, 

2013, p. 7-8. 



Considerado o local, observa-se o trabalho em estabelecimentos privados 
(galpão; fábrica; loja) e em espaços e vias públicas (lixões; matadouros; 
feiras; ruas e avenidas). 
 Em face da natureza da atividade, destaca-se o trabalho produtivo (que 
visa ao lucro); o trabalho voluntário e assistencial (entidades beneficentes; 
igrejas); o trabalho doméstico (realizado no âmbito residencial e voltado 
para a família, própria ou de terceiros, como acontece nos casos em que 
um adolescente labora como babá de uma criança); o trabalho sob regime 
de economia familiar (que ocorre dentro do núcleo familiar, podendo ser 
doméstico ou não, como por exemplo, o serviço de ordenha do gado, em 
uma pequena propriedade familiar); o trabalho de subsistência; o trabalho 
artesanal; o trabalho artístico; o trabalho desportivo; e, ainda, o trabalho 
ilícito (tráfico de drogas; exploração sexual). 

 

 Vemos que são diversas as áreas em que são encontradas crianças e 

adolescentes em situação de trabalho. Explorar o trabalho infantil é não permitir que 

estes entes frágeis tenham acesso ao que garante nossa Constituição Federal, tais 

como o lazer, a educação, desenvolvimento moral, ético e social. 

5.2 Do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral 

A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma das mais 

perversas formas de violação de direitos humanos, pois lhes retiram a formação 

escolar, o desenvolvimento saudável e a cidadania9. 

A Constituição Federal em seu artigo 227 impõe o dever da família, da 

sociedade e do Estado de 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, tal preceito é confirmado 

pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Ao serem lançadas no mercado de trabalho são tratadas como adultos, 

dando-lhes responsabilidades exacerbadas, que não condizem com a capacidade 

natural de cada uma e prejudicando seu desenvolvimento moral, social, educacional, 

físico e afetivo. Para tanto, é essencial que o Estado e a sociedade venham intervir 

no contexto familiar com a finalidade de proteger essas etapas e proporcionar uma 

educação de qualidade, para que a criança adquira sua personalidade e possua 

condições de conquistar um futuro digno. 

                                                           

9
BRASIL. Ministério Público do Trabalho (MPT). Trabalho infantil. Disponível em: 

<http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_infantil/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM

9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgsFBfM6B8pFm8AQ7gaEBAt5d-

HpOfhLQnnCQzbjVOppC5PHY5OeRn5uqX5AbURkckK4IAFiz3fc!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfQ

UdTSUJCMUEwTzRHMjBJVDU1R0o2UlY5RDA!/>. Acesso em: 14 abr. 2014. 



5.3 Os motivos que levam as crianças ao trabalho e a falta de 

planejamento familiar 

 Maria Cecília Alves Pinto 10  diz que a pobreza é, sem dúvida, um fator 

primordial, pois os pais não conseguem auferir renda suficiente para manter a 

família e lançam as crianças no mercado de trabalho, sacrificando a sua infância e 

também seu futuro.  

O trabalho doméstico também explora crianças e as estatísticas não revelam 

os números exatos, uma vez que é de difícil percepção, pois se desenvolvem no 

âmbito residencial das famílias, permanecendo muitas vezes oculto, vez que “a casa 

é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 

ou, durante o dia, por determinação judicial”, nos termos do inciso XI do art. 5º, da 

Constituição Federal, sendo percebido quando houver denúncia. 

Merecem ser citados, ainda, os menores que trabalham como vendedores 

nos sinais de trânsito, além dos malabaristas. É atividade vista por todos e que não 

figura em estatísticas, abandono dos pais e da sociedade. 

 Herculano Ricardo Campos e Rosângela Francischini11 afirmam que com a 

independência financeira destes adolescentes houve uma mudança no seio das 

famílias. A independência social e emocional por ser apreciada por um indivíduo que 

ainda está em construção de uma identidade e precisaria receber mais orientações e 

limites, e que não possuem “maturidade física, cognitiva, emocional ou social para o 

exercício das funções por ele assumidas”. Eles acrescentam que, apesar do trabalho 

desenvolvido pelos adolescentes auxiliar na superação do estado de miséria em que 

vivem, este trabalho perpetua as condições de pobreza da família12. 

  5.4 A posição da sociedade em relação ao trabalho 

Apesar de existir uma preocupação com a erradicação do trabalho infantil, 

que aumenta ao decorrer das décadas, este tipo de trabalho ainda é bastante 

defendido. A justificativa mais encontrada e mais difundida é de que é melhor que 

essas crianças estejam trabalhando e ocupando seu tempo vago do que na rua, 
                                                           

10
PINTO, Maria Cecília Alves. Violência nas relações de trabalho: trabalho infantil. In: LAGE, Émerson José 

Alves Lage (Coord.). O direito do trabalho e o direito internacional: questões relevantes. Homenagem ao 

Professor Orisis Rocha. São Paulo: Ltr, 2005, cap. 9. p. 222. 
11

CAMPOS, Herculano Ricardo. FRANCISCHINI, Rosângela. Trabalho infantil produtivo e desenvolvimento 

humano. Psicologia em estudo. Maringá, v. 8, n. 1, jan./jun. 2003, p. 127. 
12

Op. cit., p. 128 

 



estando vulneráveis à criminalidade e ao uso de entorpecentes, afirma Fernanda 

Sucupira13 em sua reportagem publicada pela Agência Repórter Brasil. 

Porém este pensamento não condiz com a verdade. Para Marinalva Cardoso 

Dantas14, que é auditora fiscal do trabalho em Natal (RN), é através do trabalho que 

os jovens se envolvem com a criminalidade e afirma que a maioria dos presidiários 

ou adolescentes que cumprem medidas socioeducativas trabalharam na infância ou 

estavam trabalhando. 

A concepção de que o ser humano se dignifica com o trabalho, ajuda na 

formação do caráter e agrega valores é constante pra quem defende o trabalho 

infantil e também não faz jus à realidade. Isa Maria defende15 diz que crianças e 

adolescentes que cumprem a jornada escolar, realiza atividades, fazem tarefas e 

favorecem a formação do caráter. 

“Crianças que trabalham ficam com mil problemas psicológicos, autoestima 

baixa e não vão para a escola. Depois tem que aceitar tudo o que ninguém quer, o 

que não presta, trabalhos perigosos, desagradáveis, porque não se prepararam”, 

afirma Marinalva16.  

Há um preconceito em relação aos pobres e também é certa a discriminação. 

Grande parte defende que a parcela mais pobre da população quanto menos devem 

ingressar ao mercado de trabalho, enquanto a parcela que possui melhores 

condições financeiras preferem que seus filhos tenham uma educação integral e que 

concluam os cursos de graduação e pós graduação a fim de conseguirem cargos 

que sejam melhor remunerados, adiando o ingresso ao mercado de trabalho, é o 

que defende Renato Mendes 17 , coordenador do Programa Internacional para a 

Eliminação do Trabalho Infantil no Brasil da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

5.5 Dos dados apresentados em nosso país 

No que refere à dados do trabalho infantil em nosso país, é de se destacar os 

dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

                                                           

13
SUCUPIRA, Fernanda. Por que parcela significativa da sociedade ainda defende o trabalho infantil?. 

Ecodebate. Rio de Janeiro, 14 nov. 2012. Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2012/11/14/por-que-

parcela-significativa-da-sociedade-ainda-defende-o-trabalho-infantil/>. Acesso em: 21 abr. 2014. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17 

Ibidem. 



através da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD) e do Censo 

Demográfico18 do ano de 2010. Vejamos: 

TRABALHO INFANTIL 

  
DOMICÍLIO X SEXO 

 

Com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, é correto afirmar que, 

no Brasil, há 3,5 milhões de crianças e adolescentes, na faixa de 10 a 17 anos em 

situação de trabalho. E que na zona rural, o índice de crianças e adolescentes entre 

10 e 14 nos é maior que o índice encontrado na zona urbana. 

5.6 Enfrentamento ao trabalho infantil e programas de erradicação 

5.6.1 Do Ministério Público do Trabalho 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) 19 , um dos ramos do Ministério 

Público da União20. A ele compete atuar nos interesses sociais e individuais da área 

                                                           

18
 MARQUES, Rafael Dias; MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Manual de Atuação do Ministério Público na 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, 

2013. p. 8-9. 
19

 BRASIL. Ministério Público do Trabalho (MPT). Sobre o Ministério Público do Trabalho. Disponível em: 

<portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/sobre_o_mpt/apresentacao/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8x

Bz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMBdXM6B8JE75UEdTYnQb4ACOBgR0h4Nci1OFT7A

JXnmw60DyeOz388jPTdUvyA2NMMgMSAcAxN1K7w!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/>. Acesso em: 14 

abr. 2014. 
20

BRASIL. Lei complementar nº 75 de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o 

estatuto do Ministério Público da União. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm>. Acesso em: 15 abr. 2014. 



trabalhista. O MPT tem autonomia funcional e administrativa e, dessa forma, atua 

como órgão independente dos poderes legislativo, executivo e judiciário. 

 Sua prioridade é promover a igualdade de oportunidades trabalhistas e 

eliminar a discriminação de diversas formas de trabalho. Uma delas é combater a 

exploração do trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes. Através da 

Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e 

Adolescentes (COORDINFÂNCIA)21, ele promove, supervisiona, coordena e trata 

uniformemente deste tema na esfera trabalhista. 

 Há de se destacar as principais linhas de atuação do Ministério Público, quais 

sejam a de atuar de forma protetiva 22 , retirando efetivamente a criança e o 

adolescente do trabalho e providenciando a inserção ou retorno à escola, além de 

integrar em programas sociais ou profissionalizando, no caso dos maiores de 

quatorze anos com a prioridade para o sistema de educação integral. 

 A atuação se dará de forma repressiva 23  “em relação ao explorador, 

intermediário ou beneficiário do serviço, mediante a adoção de medidas judiciais 

objetivando a sua punição e responsabilização (administrativa, civil, trabalhista e, 

inclusive, de natureza criminal)”. 

 5.6.2 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 24  está sob a 

responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) e é um programa do governo federal. Sua finalidade é erradicar todas as 

formas de trabalho infantil no Brasil, permitindo que os beneficiários do programa 

possam voltar a exercer a sua cidadania de forma plena através da transferência de 

renda, prioritariamente por intermédio do Programa Bolsa Família 25 , além de 

organizar ações socioassistenciais e de acompanhamento familiar, em parceria com 

os estados e municípios e com a sociedade civil, para retirar crianças e 

adolescentes com idade inferior a dezesseis anos da prática do trabalho precoce, e 

das formas de trabalho definidas como “perigosas, penosas, insalubre, degradantes 

                                                           

21
 Através da Portaria PGT 299, de 10 de novembro de 2000. 

22
MARQUES, Rafael Dias; MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Manual de Atuação do Ministério Público na 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, 

2013, p. 56. 
23

 Op. cit., p. 57. 
24

 BRASIL. Ministério do desenvolvimento social e combate à fome (MSD). Programa de erradicação do 

trabalho infantil. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
25

 Portaria GM/MDS nº 666, de 29.12.2005 



ou de risco” 26exceto quando na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade. 

 O programa se divide em duas ações específicas, quais sejam conceder a 

Bolsa família, que é paga de forma mensal com o intuito de complementar a renda 

da família e retirar as crianças e adolescentes do trabalho. A segunda ação consiste 

em ampliar jornadas extraescolares, para que a criança e o adolescente realize 

ações socioeducativas através de “atividades esportivas, culturais, lúdicas, de 

convivência e de reforço escolar”27. 

 Para a implantação do PETI é exigido do Estado e do Município a criação de 

Comissões de Erradicação do Trabalho Infantil, com o intuito de mobilizar a 

sociedade, fiscalizar a execução do programa e contribuir em sua gestão28. 

6. RESULTADOS  

 Crianças e adolescentes em situação de trabalho são encontradas atuando 

em diversas áreas. Explorar o trabalho infantil é não permitir que estes entes frágeis 

tenham acesso ao que lhe é de direito, tais como o lazer, a educação, 

desenvolvimento moral, ético e social. 

 As políticas sociais que hoje existem foram formadas com base em princípios 

constitucionais e vem sendo desenvolvidas com a finalidade de garantir que as 

crianças tenham acesso à educação, as protegendo das possíveis práticas de 

trabalho infantil. 

 A proteção integral das crianças e adolescentes contra todos os tipos de 

violação seja ela social, cultural, moral e até mesmo de situações que ocorrem no 

âmbito familiar é uma necessidade e merece uma atenção especial da sociedade, 

do Estado e das famílias.  

 

7. CONSIDERAÇOES FINAIS  

 As crianças e os adolescentes precisam ser protegidos de forma integral 

contra todos os tipos de violação seja ela social, cultural, moral e até mesmo de 
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situações que ocorrem no âmbito familiar. É a partir desta premissa que surge a 

necessidade de que criar planos assistenciais com a finalidade de erradicar o 

trabalho infantil e proporcionar uma mudança na condição de vida desses jovens e 

reconhecê-los como pessoas de sujeitos e direitos em pleno desenvolvimento. 

 Este é um dos maiores desafios apresentados em nosso país que, além de 

modificar o quadro social em que se encontra toda a população, necessita também 

que se alterem os valores dados às crianças e adolescentes. 
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