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Resumo 

A presente pesquisa busca discutir o trabalho infantil a luz do desenvolvimento do 

modelo econômico, destaca-se a evolução das legislações frente ao trabalho 

infanto-juvenil e a proteção de crianças e adolescentes. Neste contexto, face a 

discussão sobre o trabalho precoce e seus condicionantes cabe frisar o 

desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes destacando as 

vulnerabilidades presentes neste período de amadurecimento, sem perder de vista a 

relação destas peculiaridades com o processo de produção e especificamente com a 

maneira como se tem estruturado as relações de trabalho sob a ótica capitalista. Por 

fim, dispostos estes fatores relaciona-se o processo educativo de crianças e 

adolescentes com a perspectiva da inserção na esfera trabalhista, dando relevo às 

consequências que tal associação pode produzir. 

 

1. Introdução. 

A Política Nacional de Saúde para a Erradicação do Trabalho Infantil baseada 

nos princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT), considera trabalho 

infantil as atividades realizadas por crianças ou adolescentes que contribuem para a 

produção de bens ou serviços, incluindo trabalho familiar. No Brasil atualmente é 

vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e qualquer 

trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz após 14 anos. 

Em âmbito nacional o trabalho infantil está presente desde o início da 

colonização europeia, sendo que até os anos de 1980, a combinação de fatores tais 

como: crescimento populacional, aumento da concentração de renda e cultura 

favorável ao trabalho infantil, contribuíram para o aumento do número de crianças e 

adolescentes trabalhando nos mais variados ambientes (OIT, 2010). 

Para Dejours (2015) o desenvolvimento do capitalismo, durante o século XIX 

e início do XX, apoiado no êxodo rural e na concentração urbana, configurou-se 

como determinante à exploração do trabalho infantil, crianças passaram a trabalhar, 

a partir dos 3 anos e mais frequentemente após os 7 anos de idade. 

Neste ínterim, as discussões sobre os processos de regulamentação das leis 

trabalhistas, ganharam força a partir do século XIX, em especial após a revolução 

industrial, pois a expansão da indústria tornou evidente as condições nefastas de 



exploração do trabalho, configurando cenário ideal à discussão a respeito de normas 

trabalhistas capazes de atender anseios da classe operária (LIMA, 2008). 

Neste panorama a exploração do trabalho infantil obteve destaque na década 

de 1890 na primeira conferência internacional do trabalho que ocorrerá em Berlim 

com a participação de treze países, organizados com o intuito de estudar estatísticas 

e consequências do trabalho, a partir disso nasceram resoluções no âmbito 

internacional, entre elas medidas para proibir o trabalho de crianças e adolescentes. 

 

2. Objetivos. 

O presente estudo busca salientar as discussões sobre o impacto do trabalho 

infantil no processo de escolarização levando em conta as legislações como também 

as vivências práticas na realidade brasileira. 

3. Metodologia. 

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, onde o material 

utilizado como referência foi obtido através da leitura de documentos, livros, revistas 

científicas e artigos periódicos. 

4. Desenvolvimento. 

Em 1919 foi criada a OIT, a qual teve papel essencial na definição das 

legislações trabalhistas e na elaboração de políticas direcionadas ao mundo do 

trabalho. Esta organização criada ao fim da 1º guerra mundial após o tratado de 

Versalhes tinha por intuito garantir condições dignas (LIMA, 2008). 

Face às discussões que surgem em âmbito mundial em específico nos países 

influenciados pela OIT, no cenário nacional as inquietações referentes às lutas 

trabalhistas forçaram o país a repensar sua legislação, sendo que a partir da década 

de 1920 e com maior força nos anos de 30 e 40 surgem novas leis trabalhistas. 

 No que diz respeito ao do trabalho infantil, o código de menores, criado em 

12 de outubro de 1927 através do decreto de lei nº17943-A, pautou as primeiras 

regulamentações a respeito do trabalho e legislação envolvendo menores. Em seu 

Art. 101º “proibiu em todo o território da republica o trabalho dos menores de 12 

anos” e no Art.104º “vedou aos menores de 18 anos trabalhos perigosos a saúde, a 

vida, a moralidade, excessivamente fatigantes ou que excedam suas forças” 

(CÓDIGO DE MENORES, 1927). 



Posteriormente aprovou-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

criada através do decreto de lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Esta lei em seu Art. 

424 diz “é dever dos responsáveis legais de menores, afastá-los de empregos que 

diminuam o seu tempo de estudo, ou reduzam o tempo de repouso necessário à sua 

saúde, ou que prejudiquem a sua educação moral” (CLT, 1943) 

Em 1944 na conferencia internacional do trabalho elaborou-se a declaração 

da Filadélfia, documento que destacava a proteção à criança como princípio 

fundamental e indispensável à paz mundial. Posteriormente em 1948 elaborou-se a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que serviu de jurisprudência em 1959 

para a fundamentação da Declaração Universal do Direito da Criança, essa teve um 

papel essencial na proteção da criança.  

Em 1973 a OIT, durante a 138º convenção, debateu a idade mínima de 

admissão ao emprego, definindo que o adolescente poderia trabalhar a partir da 

idade que o mesmo não sofresse risco ao seu desenvolvimento cognitivo e físico. 

A legislação nacional ou a autoridade competente, mediante prévia consulta 
às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, quando 
tais organizações existirem, poderá autorizar o emprego ou trabalho a partir 
da idade de dezesseis anos, sempre que fiquem plenamente garantidas a 
saúde, a segurança e a moralidade dos adolescentes, e que estes tenham 
recebido instrução ou formação profissional adequada e específica, no ramo 
de atividade correspondente (CONVENÇÃO 138 da OIT, 1973) 

Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Carta-Magna que estabeleceu 

novos conceitos democráticos, este documento foi adjetivado por setores da 

sociedade civil como Constituição Cidadã, em virtude dos novos regramentos e em 

decorrência da ampliação de diretos e políticas sociais. 

O art. 7º, inciso XXXIII prevê “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos” (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

Em julho de 1990 seguindo a Constituição da República Federativa do Brasil 

e ratificando a Declaração Universal do Direito da Criança promulgou-se a lei federal 

8.069 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considerado o 

pacto nacional para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. 

O art. 68 do ECA estabelece que: 



Qualquer programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe 
condições de capacitação para o exercício de atividade regular 
remunerada”. No § 1º “entende-se por trabalho educativo as atividades 
pedagógicas que competem ao desenvolvimento social e pessoal dos 
aprendizes (ECA,1990). 

O art. 69 define que o adolescente tem direito a profissionalização e à 

proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos "§ 1º respeito a condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento e § 2º capacitação profissional adequada ao 

mercado de trabalho" (ECA, 1990). 

Em 1996 foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

programa do governo federal que foi instituído para que as crianças e adolescentes 

de 7 a 15 anos de idade fossem retiradas do trabalho, em especial aqueles que 

fossem perigosos, penosos, insalubres ou degradantes (CARTILHA DO PETI, 2004). 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) objetivava: 

• Retirar crianças e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e 
degradante;  
• Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e 
adolescentes na escola; 
• Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da 
criança e do adolescente, por meio de atividades culturais, esportivas, 
artísticas e de lazer no período complementar ao da escola, ou seja, na 
jornada ampliada; 
• Proporcionar apoio e orientação às famílias por meio da oferta de ações 
socioeducativas; (CATILHA DO PETI, 2004, p.1). 
 

O programa buscou reafirmar a família como núcleo natural e fundamental e 

coube à assistência social protegê-la e promover sua inclusão, portanto o PETI 

buscava promover ações e serviços que favorecessem o fortalecimento dos laços 

familiares, ações socioeducativas, programas de geração de trabalho e renda para 

que essa família conseguisse dar suporte necessário em relação à educação 

(CARTILHA DO PETI 2004). 

4.1 O Trabalho infanto-juvenil e seus condicionantes. 

Desde o pós guerra a atuação de órgãos internacionais como a Organizações 

das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

a OIT contribuíram para a construção do entendimento de que crianças e 

adolescentes são cidadãos de direitos e que por conta do seu desenvolvimento 

precisam de cuidados diferentes. 



Neste contexto há uma extensa literatura sobre os determinantes do trabalho 

infantil, porém há poucos estudos analisando as consequências sociais e 

psicológicas do trabalho infanto-juvenil, os principais danos que vem sendo 

abordados sobre o tema são: educação, salário e bem estar. 

O que se compreende a respeito da influência do trabalho infanto-juvenil varia 

entre os pesquisadores, alguns defendem a ideia de que certos trabalhos permitem 

que as crianças estudem, contribuindo para manter as despesas de sua educação, 

bem como defendem que o trabalho precoce contribui com a autoestima, 

proporciona aprendizado e recursos financeiros (FRENCH, 2002). 

Mazzotti (2002) menciona a dificuldade em se determinar o real impacto do 

trabalho precoce na escolarização, pois em muitos casos, o abandono escolar e a 

defasagem existente não teriam relação direta com o fato do sujeito exercer 

atividade laboral, mas ocorreriam em decorrência das mazelas presentes no sistema 

de ensino, tais como: infraestrutura precária, formação inadequada dos professores, 

metodologias ineficazes, entre outros fatores que tornam a escola pouco atrativa.  

A mediação das condições desfavoráveis que perpetuam a 
pobreza na discussão dos efeitos do trabalho precoce sobre a 
escolarização é também evidenciada em um estudo realizado 
por Levison (1993). Essa autora analisou e comparou dados 
sobre a defasagem série/idade de alunos trabalhadores e não 
trabalhadores e concluiu que não há relação direta entre 
participação no mercado de trabalho e atraso escolar, uma vez 
que os efeitos negativos sobre a frequência à escola e o 
desempenho escolar tendem a ser mais negativos nas áreas 
mais pobres (MAZZOTTI, 2002, p.90). 

Entretanto, a maioria da literatura parece concordar que o trabalho praticado 

durante a infância não contribui e mesmo atrapalha na educação. No estudo 

realizado por Kassouf, Emerson e Souza (2003), com base nos dados do Programa 

Nacional de Amostra a Domicílio (PNAD 2005), deixam claro que quanto mais jovem 

começa-se trabalhar, menor é o salário na fase adulta, redução atribuída em grande 

parte, a perda dos anos de escolarização em razão do trabalho na infância 

(KASSOUF, 2007). 

Políticas que têm sido largamente analisadas e elogiadas pela 
eficiência em atingir o objetivo de reduzir o trabalho infantil e 
aumentar a frequência escolar são as que premiam as famílias 
pobres que colocam os filhos na escola e não os colocam no 
trabalho ou os retiram dele. O programa Bolsa-Escola e 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Brasil, 
Progresa ou Oportunidad no México, Red de Protección Social 



na Nicarágua, Food for Education em Bangladesh, Mid-
dayMealSchemes na Índia, SchoolConstruction e Back 
toSchool na Indonésia, são alguns exemplos de programas 
discutidos e analisados na literatura empírica (KASSOUF, 
2007, p.345). 

Entende-se que existem várias políticas públicas para erradicar o trabalho 

infantil e a sua persistência por dois séculos é uma evidência inegável de que não 

há uma solução fácil. Entretanto, neste momento tem-se maior entendimento das 

causas e consequências do trabalho infanto-juvenil, o que permite avaliar e sugerir 

legislações para erradicá-lo. Não há dúvidas de que o trabalho que envolve risco às 

crianças deve ser eliminado, assim como os investimentos na qualidade e 

disponibilidade de escolas devem ser incentivados, associando-os aos programas 

de transferência de renda às famílias pobres (KASSOUF, 2007). 

 

5. Discussão. 

Frente à discussão com relação a idade em que se pode adentrar no mercado 

de trabalho - principalmente considerando o argumento de que descartadas as 

tarefas insalubres, arriscadas, em horário noturno, entre outras, muitos trabalhos 

poderiam ser benéficos ao desenvolvimento do indivíduo - cabe refletir a respeito do 

desenvolvimento psicológico infanto-juvenil, bem como sobre a estruturação das 

relações que se estabelecem no mercado de trabalho, para que assim seja possível 

delimitar os ganhos e as perdas da entrada precoce no mundo do trabalho. 

A Psicologia, enquanto ciência, estuda o comportamento e a subjetividade do 

indivíduo, busca compreender as bases fundamentais do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das pessoas, destacando os aspectos físico-

motor, intelectual, afetivo-emocional e social nas diferentes fases da vida: 

nascimento, infância, adolescência, vida adulta e velhice (XAVIER e NUNES, 2011). 

O desenvolvimento nos remete a múltiplos termos como: crescimento, 

mudanças físicas e cognitivas, dentre outros. Diversas são as formas de entendê-lo, 

gerando distintas concepções. Um clássico exemplo é a dicotomia hereditariedade 

versus ambiente, cuja polêmica estimula discussões até os dias de hoje. 

O meio social é fonte de desenvolvimento e, essencialmente, social. Ele 
oferece os momentos de experiências e aprendizagens resultantes da 
interação da criança com a cultura, com os adultos e da apropriação dos 
signos e símbolos. Esta relação se amplia e se modifica num processo de 
construção e reconstrução do pensar mais elementar ao mais complexo, 
estabelecendo-se assim modificações no desenvolvimento tanto no sentido 



quantitativo quanto no qualitativo (VYGOTSKY, 1994 apud KOSHINO e 
MARTINS, 2011, p.3115). 

Neste contexto, entende-se desenvolvimento Infantil como um processo 

dinâmico, pois as crianças não são passivas. Através do contato com seu próprio 

corpo e com ambiente, bem como através da interação com outras crianças e 

adultos, vão desenvolvendo capacidade afetiva, sensibilidade, autoestima, 

raciocínio, pensamento e linguagem. A articulação entre os diferentes níveis de 

desenvolvimento não se dá de forma isolada, mas sim de forma integrada. 

As concepções a respeito do desenvolvimento humano tem se construído de 

diferentes maneiras ao longo da história da Psicologia. Esta ciência em seu 

processo de construção no seio de intensas transformações econômicas, políticas e 

sociais, têm gerado múltiplos enfoques e diferentes visões sobre o homem em sua 

constituição física, mental e afetivo-social (BERGER, 2016). 

Vencida a etapa da infância, no processo de desenvolvimento do adolescente 

acontece o “surto de crescimento”, que é um salto súbito, desequilibrado e um tanto 

imprevisível no tamanho de quase todas as partes do corpo, tornando o cuidado 

elementar nesta fase indispensável, até porque as implicações do crescimento físico 

biológico tem impacto direto sobre o desenvolvimento psicológico e social do sujeito, 

neste sistema complexo, em especial durante os anos da adolescência, a mínima 

alteração em uma das instâncias desencadeia um processo de instabilidade em 

todas as outras (BERGER, 2016). 

O período que vai dos 10 aos 20 anos. Com exceção, talvez, 
nos primeiros meses de vida, nenhum período do 
desenvolvimento se caracteriza por mudanças tão 
multifacetadas e tão instigantes. As pessoas em 
desenvolvimento em qualquer outra idade também não passam 
por uma sequência mais fascinante, mas inquietante e 
potencialmente tão confusas de transições intelectuais e 
sociais (BERGER, 2016, p.293). 

O adolescente precisa de segurança frente às transformações físicas e 

psicológicas, uma vez que neste momento encontra-se em processo intenso de 

maturação, talvez o momento mais repleto de dúvidas e possibilidades. Portanto, a 

adolescência é uma fase densa na vida dos sujeitos, o indivíduo se encontra em 

constantes modificações devido as suas perspectivas pessoais e de seus grupos 

sociais. Essa é a fase onde a identidade esta se formando frente a gama de 

possibilidades a ele atribuído (ERIKSON, 1976, apud RABELO E PASSOS, 2001). 



Erikson apud Berger (2016), observa fases evolutivas nas quais se escrevem 

conflitos predominantes de origens psicossociais, dando destaque aos estágios da 

adolescência, nesse período é elaborado o senso de identidade que irá influenciar 

diretamente as três fases subsequente: juventude, vida adulta e velhice. 

 Segundo Berger (2016) na adolescência os jovens começam a considerar 

opções de carreira, identificação política, compromissos religiosos e questões 

sexuais, desse modo há um conflito de valores relacionados as expectativas de 

futuro e crenças adquiridas no passado. 

Portanto, a adolescência denota um processo contínuo e intenso de 

desenvolvimento, sendo ponto comum na literatura que este período revela-se como 

o mais diversificado momento da existência. Neste contexto, avaliar o impacto do 

trabalho na vida de crianças e adolescentes torna-se oportuno, uma vez que nestas 

fases as interferências negativas podem produzir efeitos para toda vida do indivíduo.  

5.1 O mundo do trabalho. 

Dispostas as vicissitudes cabe direcionar o foco ao trabalho e as situações 

propiciadas aos trabalhadores. O trabalho é para o individuo um expoente de vários 

sentimentos e vivências, esta prática possibilita ao sujeito uma série de 

possibilidades que podem ser benéficas ao trabalhador, promovendo por extensão 

sua satisfação e representando um valor que faz parte de sua vida e revela a 

intensidade e prazer de seu processo produtivo (DEJOURS, 2015).  

Para Dejours (2015) o individuo traz uma bagagem pessoal que se 

caracteriza por seus sonhos, suas vontades e suas motivações, portanto, não chega 

a empresa onde ele trabalha como um robô, pois cada sujeito apresenta 

características únicas e pessoais, fazendo com que suas emoções influenciem no 

seu local de trabalho. 

Neste contexto pode-se dizer que quando a organização institucionaliza o 

individuo, este tem a sua subjetividade violada, pois as relações privam o sujeito de 

exercer sua autonomia e capacidade cognitiva, gerando um desgaste psíquico e 

assim inicia-se a luta contra o sofrimento no trabalho (DEJOUS, 2015). 

Portanto, o trabalho pode ser observado como gratificante ou fatigante, no 

primeiro o profissional tem autonomia para delimitar o conteúdo e a forma como vai 

executar seu trabalho; por outro lado, quando as tarefas são minuciosamente 

delimitadas tornando o trabalhador apenas um autômato, um executor há um 



aumento da tensão psíquica e o trabalho se torna fatigante como, por exemplo, em 

uma linha de montagem onde a tarefa é repetitiva e predeterminada. A carga 

psíquica do trabalho resulta da confrontação do desejo do trabalhador à injunção do 

empregador, contida na organização do trabalho (DEJOURS, 2015). 

Com base nestas informações e tomando como referência a organização 

mundial do trabalho, conclui-se que o a maioria dos trabalhos atuais não permitem 

ao indivíduo imprimir nele a sua personalidade e são maçantes e repetitivos. 

6. Considerações Finais. 

Considerando os conteúdos abordados, em especial a divergência com 

relação a diminuição da idade para adentrar ao mercado de trabalho e pensando o 

sistema de ensino brasileiro nos dias atuais é possível concordar que dependendo 

do trabalho que o jovem exerça este pode até não prejudicar o seu desempenho 

escolar, por outro lado cabe argumentar que se a escola pública tivesse um nível de 

excelência e exigisse mais de seus alunos, certamente a criança ou o adolescente 

não conseguiria acompanhar o ritmo do ensino caso tivesse que trabalhar. 

Neste contexto cabe frisar dois aspectos: primeiro, Dejours (2015) afirma que 

o trabalho moderno promove o adoecimento do trabalhador, pois alienante; 

segundo, a criança e o adolescente estão em processo de amadurecimento e sua 

personalidade encontra-se em formação, por isso submetê-la a responsabilidades e 

estresses desproporcionais, bem como expô-la a conflitos de difícil assimilação para 

adultos pode trazer comprometimentos. 

Em síntese, relacionando a forma como o mercado de trabalho se estrutura e 

as peculiaridades do desenvolvimento infanto-juvenil, fica claro que os defensores 

da erradicação de toda e qualquer forma de trabalho infantil mostram-se mais 

prudentes, pois não obstante os benefícios que o trabalho possa trazer, bem pesado 

e bem medido o viés negativo se impõe, sendo determinante para este fator a atual 

divisão do trabalho face a necessidade de produção em larga escala e baixo custo.  

Enfim, o jovem que está inserido no mercado de trabalho tem que lidar 

precocemente com ambientes desfavoráveis ao seu bem estar físico, emocional e 

intelectual, deixando clara a fissura apontada por Dejours (2015) na atual 

organização do trabalho os indivíduos - em sua maioria - não podem exercer suas 

subjetividades e desenvolver-se de forma que possam ser produtos e produtores de 

suas vidas. 
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