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RESUMO 
Este artigo objetiva uma aproximação analítica sobre a contribuição das 
políticas socioassistenciais para o enfrentamento do trabalho infantil no 
Brasil. Com base no estudo bibliográfico, observou-se que essa 
problemática se constitui um inibidor do desenvolvimento da criança e 
do adolescente, além de impedi-los de usufruir os direitos próprios da 
infância. Para a criança e o adolescente trabalhador, as atividades 
próprias das diversas etapas de seu desenvolvimento são prejudicadas. 
Pretende-se analisar alguns pontos referentes a esse fenômeno, dentre 
eles: a delimitação do que seja trabalho infantil, suas causas e 
consequências, a legislação vigente, o número de crianças e 
adolescentes que trabalham, especialmente no contexto brasileiro, bem 
como as políticas socioassistenciais implementadas ao longo de décadas 
para a erradicação de umas das piores formas de violação dos direitos 
destes cidadãos. 
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Legislação Vigente. 

 

ABSTRACT 
This article aims at an analytical approach on the contribution of social 
assistance policies to the fight against child labor in Brazil. Based on the 
bibliographic study, it was observed that this problem constitutes an 
inhibitor of the development of children and adolescents, in addition to 
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preventing them from enjoying the rights of childhood. For working 
children and adolescents, the activities of the different stages of their 
development are impaired. It is intended to analyze some points related 
to this phenomenon, among them: the delimitation of what is child 
labor, its causes and consequences, the current legislation, the number 
of children and adolescents who work, especially in the Brazilian 
context, as well as the social assistance policies. implemented over 
decades to eradicate one of the worst forms of violation of the rights of 
children and adolescents. 

 
Keywords: Child Labor. Social Assistance Policies. Current Legislation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre a questão do trabalho infantil é antigo. Todavia, a persistência dessa 

problemática no mundo e no contexto brasileiro continua a ser um desafio e carece de estudos, 

pesquisas e sistematização permanentes como forma de resistência a uma das piores formas 

de violação dos direitos da infância e da adolescência. 

Logo, este artigo tem como pretensão analisar alguns pontos referentes a esse 

fenômeno, dentre eles: o conceito, as causas e as consequências do trabalho infantil, a 

legislação vigente e as políticas socioassistenciais que visam seu enfrentamento e os dados 

empíricos oriundos de estatísticas oficiais que revelam o número de crianças e adolescentes 

inseridos no mundo do trabalho precoce. 

O trabalho infantil existe no mundo inteiro, mas predomina nos países em 

desenvolvimento, constituindo-se um problema social complexo, dada a heterogeneidade dos 

fatores que ocasionam seu surgimento: pobreza, miséria, analfabetismo, concentração da terra 

e renda, alto custo de vida, perda progressiva do poder aquisitivo, aumento do desemprego e 

do subemprego, naturalização do fenômeno e desrespeito à legislação, atrelados à insuficiência 

dos serviços públicos. 

Os múltiplos fatores elencados acima contribuem para que muitas crianças e 

adolescentes oriundas de famílias pobres submetam-se a vários tipos de trabalho, muitas vezes 

em condições insalubres, para prover o próprio sustento e o da família. Em alguns casos, o 

problema não está ligado à subsistência da família, mas a novos padrões de consumo ou a 

questões culturais que colocam o trabalho acima do direito à infância e à juventude. 

Para Magalhães e Bispar (2022), essa problemática despoja a criança e o adolescente de 

uma infância plena e saudável, constituindo-se como uma das piores violações aos direitos 
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desse segmento populacional, por romper com o princípio da proteção integral que tem por 

base os direitos fundamentais infanto-juvenis. 

O presente artigo visa uma aproximação analítica sobre o trabalho infantil e as políticas 

socioassistenciais para o seu enfrentamento no Brasil, na medida em que esse fenômeno 

aumentou significativamente em razão das crises políticas, econômicas e sanitárias que 

atingiram a sociedade brasileira, sobretudo em razão da pandemia da Covid-19. Assim, 

pergunta-se: em que medida as políticas socioassistenciais contribuem para o enfrentamento 

de problemas dessa monta no caso brasileiro? 

Para respondermos a esse questionamento, utilizamos como procedimento 

metodológico a pesquisa de caráter exploratório. Para Gil (2008), este tipo de pesquisa tem 

como finalidade desenvolver e esclarecer conceitos, envolvendo levantamento bibliográfico e 

documental, baseando-se em estudos, teorias e conceitos de diversos autores. 

Reitera-se a importância de se dar continuidade à produção de conhecimento sobre a 

temática do trabalho infantil e as políticas socioassistenciais para seu enfrentamento, visando 

contribuir para o conhecimento científico e, consequentemente, para o cumprimento dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para erradicação de toda a forma de 

trabalho infantil até 2030, conforme acordo assumido com os objetivos de desenvolvimento 

sustentável perante a Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

2 TRABALHO INFANTIL E AS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA SEU ENFRENTAMENTO NO 

BRASIL 

 

Para efeitos deste estudo, se concebe como trabalho infantil, conforme Carvalho (1997), 

aquele em que a criança e o adolescente levam prematuramente vida de adulto, trabalhando 

em período integral ou mesmo em regime de escravidão, exercendo atividades perigosas, 

insalubres e em condições prejudiciais a sua saúde, segurança e ao seu desenvolvimento 

biopsicosocial. 

Portanto, não é o fato em si de crianças e adolescentes trabalharem que dá margem a 

denúncias e discussões, pois quando realizado sob a supervisão dos pais somente para 

transmitir aos filhos técnicas tradicionalmente adquiridas sem, contudo, implicar o exercício 

precoce das atividades, pode ser considerado saudável e até aconselhável. Nesse sentido, 
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Carvalho (1997) chama de “trabalho natural” aquele considerado parte dos deveres da vida em 

família e na comunidade.  

Ao contrário, quando o trabalho sobrecarrega e explora, tirando da criança e do 

adolescente a oportunidade de instrução, de lazer e descanso, impedindo o seu 

desenvolvimento pleno, constitui-se trabalho abusivo e explorador. Nesse caso, crianças e 

adolescentes são obrigados a trabalhar desde tenra idade, cumprindo longas jornadas de 

trabalho, recebendo remuneração irrisória (quando recebe) e executando tarefas para além de 

suas possibilidades físicas, o que contribui para a sua desescolarização ou defasagem em 

relação à série-idade. 

O trabalho infantil é um fenômeno social milenar. Na antiguidade, esse fenômeno 

estava associado ao cultivo da terra ou à criação de gado, representando, basicamente, uma 

forma de transmitir para os filhos as técnicas tradicionalmente adquiridas. Contudo, após as 

sucessivas revoluções ocorridas na indústria, o trabalho infantil foi sendo incorporado à força 

de trabalho por significar, entre outros motivos, mão-de-obra barata. Até então, este tipo de 

trabalho tem sido utilizado ora como estratégia de manutenção do capitalismo, ora como 

estratégia de garantir a sobrevivência da família. 

No Brasil, o trabalho infantil remonta à colonização portuguesa e à implantação do 

regime escravagista onde crianças indígenas e negras foram as primeiras a sofrer os rigores do 

referido trabalho num mundo que, de início, estabeleceu uma estrutura de produção e 

distribuição de riqueza fundamentada na desigualdade social. O posterior processo de 

industrialização correlativo à transformação dos países de economia capitalista manteve 

intactas tais estruturas, obrigando o ingresso de centenas de crianças e adolescentes no sistema 

produtivo ao longo dos séculos, constituindo-se uma mão de obra barata, trazendo ganhos e 

dividendos para os donos dos meios de produção e patronato em geral, em detrimento da 

degradação das vidas dessas crianças e adolescentes.  

No plano político-econômico, o capitalismo vem passando por crises e, para se manter, 

vem desenvolvendo mudanças que se expressam de diferentes formas como a terceirização, a 

subcontratação, os baixos salários, os contratos de trabalho temporário, as privatizações, a 

solidariedade, as parcerias, o desemprego estrutural, entre outras mudanças que caracterizam 

a nova fase do capitalismo. Este cenário leva um contingente de crianças e adolescentes 

pauperizados a se inserirem no mundo do trabalho prematuro para suprir o próprio sustento e 
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de seus familiares, em atividades que exigem pouca ou nenhuma qualificação, até porque 

contam com pouca ou nenhuma escolaridade. 

Por outro lado, no plano sociocultural, o trabalho infantil não é visto como problema, 

mas como solução. Para crianças e adolescentes provenientes principalmente das famílias de 

baixa renda, o trabalho infantil é visto por muitos com naturalidade e até valorizado. Dentre 

estes, muitos argumentam que o trabalho para as crianças e adolescentes pobres é uma forma 

de afastá-los da ociosidade, do crime e da adicção a drogas e, ainda, que com o trabalho elas 

estão contribuindo para a sobrevivência de sua família, que o trabalho enobrece a criança e a 

ensina a lutar pela vida, e que é preferível trabalhar a roubar.3 

As estatísticas oficiais traduzem a realidade de vida de uma parte significativa das 

famílias das crianças e adolescentes submetidas ao trabalho infantil. No Brasil, 13 milhões de 

pessoas encontram-se em situação de extrema pobreza, sobrevivendo com até R$ 151,00 por 

mês e 51,7 milhões em condição de pobreza, com renda de até R$ 436,00 por mês (JORNAL 

NACIONAL, 2020). 

No que diz respeito ao número de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil, o mesmo era de 160 milhões, com um aumento de 8,4 milhões nos últimos quatro 

anos, de 2016 a 2020, e pelas conjecturas, 8,9 milhões iriam ingressar nessa situação até 2022, 

devido aos impactos da Covid-19 (UNICEF, 2021). 

Já informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que no Brasil, em 2019, havia 38,3 milhões de pessoas com idade entre 5 a 17 anos, 

dos quais 1,8 milhões estavam em situação de trabalho infantil. Vale destacar que o país tinha 

5,3% de suas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em 2016. Em 2019, havia 

706 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade ocupadas nas piores formas de trabalho infantil (IBGE, 

2021). 

Nas cidades brasileiras, crianças e adolescentes engraxam sapatos e vendem produtos 

de pouco valor; no comércio varejista, elas trabalham como balconistas, office-boys e 

empacotadores; nas produções agrícolas encontram-se, historicamente, na cultura da castanha 

de caju, da cana-de-açúcar, da soja, do cacau, entre outras; na distribuição de panfletos e venda 

de jornais em meio às avenidas; nos serviços de cerâmica, pedreiras e olarias onde eles 

 
3 BORGES, A. M. R.; BRANDÃO, S. M. P.; MOUSINHO, I. N. (coord.). Mapa do Trabalho Infantil no Piauí. Teresina: 

Grafset, 2002. 
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trabalham na quebra e britagem de pedras ou na fabricação e transporte de tijolos; em oficinas 

mecânicas, na lavagem de peças, lubrificação, remendo de pneus e pinturas; em serviços de 

madeireiras e movelarias, serrando e envernizando madeiras, entre outras atividades 

econômicas. 

As modalidades de trabalho infantil acima citadas trazem inúmeras consequencias para 

crianças e adolescentes, na medida em que eles ficam sem tempo e sem disposição para 

brincar. Quando vão à escola, não conseguem acompanhar as aulas, devido ao sono e ao 

cansaço, estão mais sujeitos a problemas de saúde, além de correrem riscos ao executar tarefas 

muitas vezes acima de suas forças e aptidões físicas, em jornadas de trabalho prolongadas e 

sem dispor de equipamentos de proteção.  

Para o enfrentamento do trabalho infantil, o Estado brasileiro regulamentou um 

arcabouço jurídico e institucional. Inicialmente, tratar-se-á do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº 8069/1990, que após a alteração na legislação (Emenda nº. 20),4 

estabelece que fica terminantemente proibido o trabalho infantil de 0 a 14 anos e o do 

adolescente de 14 a 16 anos fica permitido apenas na condição de aprendiz.  No que diz respeito 

ao adolescente de 16 a 18 anos, na condição de aprendiz ou não, serão assegurados os direitos 

trabalhistas e previdenciários. Em síntese, este capítulo do ECA expressa, enfaticamente, que 

não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente, que de nenhuma 

forma será permitido o desempenho de qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a 

saúde ou a educação ou que interfira no seu desenvolvimento físico, mental e moral (BRASIL, 

1998). 

Diante dos dados sobre a problemática do trabalho infantil e do que está posto na 

legislação vigente, o Governo Federal vem implementando, no âmbito da Assistência Social, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado em 1996, tendo como objetivo geral 

criar as condições mínimas para que as famílias complementem sua renda mensal, através do 

pagamento de uma bolsa, com o objetivo de retirar as crianças do trabalho e mantê-las na 

escola (BRASIL, 2000).  

 
4 Convém observar que, antes da promulgação da Emenda nº 20, o texto do ECA explicitava a proibição do trabalho 

infantil para crianças de 12 anos, ao adolescente na condição de aprendiz entre 12 anos e 14 anos e entre 16 anos 
e 18 anos, se assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários (BRASIL, 1990). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

181 

O referido Programa vem sofrendo modificações ao longo de sua implementação. Em 

2005, ocorreu sua integração ao Programa Bolsa Família, na tentativa de evitar a superposição 

de esforços e de recursos e, em 2011, o PETI foi introduzido na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), conforme disposto no Art. 24-C, da Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 

Conforme o 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). 

 

Desse modo, o PETI passou legalmente a integrar o SUAS, sendo reconhecido como uma 

estratégia de âmbito nacional que deverá articular uma série de ações intersetoriais, tendo sido 

impressa nova dimensão ao Programa, o qual deverá protagonizar as articulações com os 

demais serviços e ações de proteção social, assim como com as demais políticas públicas, 

sociedade civil e órgãos de controle social. 

Vale lembrar que a partir de 2013, foi iniciada a discussão sobre o redesenho do PETI 

que tinha como objetivo acelerar as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil de 

acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador de 2011 a 2015; porém, apesar de todos os esforços o problema ainda 

perdura. 

Não se pode negar que exista um arcabouço jurídico e institucional para o 

enfrentamento do trabalho infantil no Brasil, entretanto, na prática, essa estrutura legal e 

organizacional não se materializa em sua plenitude. Na visão de Magalhães e Bispar (2022), 

através da desigualdade gerada por causas econômicas e sociais, perpetuam-se ciclos 

intergeracionais da pobreza e extrema pobreza que não são rompidos pelas ações de políticas 

públicas, causando considerável distanciamento entre as classes sociais. 

Uma análise conferida por Vieira e Teixeira (2001), demonstra que ao invés de se 

avançar na proposta de universalização dos direitos ancorados na Constituição Federal de 1988, 

assistimos ao desmonte desses direitos pela adoção da lógica neoliberal mediante os interesses 

do capitalismo globalizado e competitivo, que se propõe a reduzir a responsabilidade pública 
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na condução das políticas sociais. As autoras reiteram ainda que houve o crescimento da 

Política de Assistência Social no período de 2004 a 2015; porém, nos anos seguintes, com a 

retomada das reformas neoliberais, verificaram-se instabilidades quanto à garantia dos serviços 

em decorrência dos escassos investimentos no que se refere aos orçamentos, com a vertiginosa 

queda de recursos do cofinanciamento da rede socioassistencial, bem como cortes no 

orçamento federal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

É importante apresentar o estudo realizado por Carvalho e Teixeira (2021), o qual 

demonstra que mesmo nos governos de esquerda se mantém a lógica econômica deixada pelos 

governos anteriores, mas com a alegação de um Estado forte e intervencionista que atende 

tanto as exigências da classe dominante quanto um pouco das reivindicações das classes 

populares. Ao contrário, atualmente sob a gestão de um partido de extrema direita observamos 

a diminuição do tamanho do estado e redirecionamento do investimento antes voltado para 

políticas públicas agora revertido para o capital, sobretudo as políticas específicas voltadas para 

as mulheres, jovens, movimentos sociais, entre outros. Ainda sobre essa questão, dados 

divulgados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Santa 

Catarina (SINTRAFESC, 2022), apontam que de 2019 a 2021 o governo brasileiro reduziu em 

95% os investimentos federais para o enfrentamento do trabalho infantil, mesmo com um 

número significativo de crianças e adolescentes inseridas no mundo do trabalho precoce e com 

leis avançadas que proíbem essa problemática. 

Ademais, conforme ainda essa mesma fonte, o referido governo retirou o repasse de 

recursos para implementação de ações estratégicas do PETI em 2020 e 2021, no pico da 

pandemia da Covid-19. Convém observar que a ONU escolheu o ano de 2021 para sinalizar a 

eliminação do trabalho infantil no mundo; entretanto, as ações do Governo federal brasileiro 

caracterizam o descumprimento dos deveres internacionais admitidos pelo Brasil para o 

enfrentamento do trabalho infantil até 2030. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste artigo vimos que a prática do trabalho infantil existe em muitas 

sociedades, predominando nos países em desenvolvimento. No que trata acerca do Brasil, a 

realidade não é diferente, uma vez que o número de crianças trabalhadoras cresce a cada dia, 
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sendo significativo o número de crianças trabalhando precocemente em condições que afetam 

o seu desenvolvimento biopsicossocial. 

Vários fatores contribuem para o agravamento desse problema como a miséria e a 

pobreza extrema, a precariedade dos serviços de saúde, de educação, de moradia, a falta de 

compromisso do poder público na implementação de políticas sociais básicas e a pouca 

participação da sociedade civil na fiscalização e controle dessas políticas. Outro fator que vem 

contribuindo para agravar esse problema diz respeito à visão naturalizada da sociedade acerca 

da utilização da mão-de-obra infanto-juvenil, o que vem dificultando a retirada das crianças e 

adolescentes dessa prática incompatível com a sua condição de pessoa em desenvolvimento e 

sujeitos de direitos, condição assegurada por lei. 

Durante este estudo procurou-se problematizar em que medida as políticas 

socioassistenciais no Brasil contribuem para o enfrentamento de problemas complexos como o 

trabalho infantil, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas, tão somente, contribuir para o 

debate, fazendo-se necessário aprofundar as reflexões até aqui levantadas.  

A pesquisa nos possibilitou compreender que na estrutura política do Estado brasileiro, 

historicamente, as ações e as decisões políticas vem sendo tomadas de forma centralizada e 

autoritária, pois convivemos com a cultura da subserviência na qual ainda se seguem os 

princípios de grupos elitistas. Em nossa sociedade, a materialização de políticas públicas na área 

social sempre foi obstruída por práticas políticas arbitrárias, clientelistas e paternalistas, 

desenvolvidas através de ações imediatistas, assistencialistas e compensatórias. 

É válido considerar que o Estado brasileiro prioriza interesses particulares e não os da 

sociedade em geral, acabando por dificultar o acesso público das classes economicamente 

desfavorecidas aos direitos básicos que se expressam sob a forma de bens e serviços. Desse 

modo, os benefícios, os serviços, os programas e projetos determinados pela Constituição 

Federal não são efetivados, e as tentativas de implementação dos mesmos perdem o caráter 

universal que deveriam ter, transformando-se em políticas focalistas, seletivas ou 

compensatórias, destinadas aos segmentos mais atingidos pela miséria e pobreza extrema. 

No caso específico do trabalho infantil, existe uma lacuna entre o que determina a lei e 

a realidade, uma vez que apesar de todo o respaldo legal e de inúmeros programas e projetos, 

nos âmbitos internacional e nacional, o problema ainda persiste, agravado pelos progressivos 

cortes no orçamento para a Assistência Social como visto durante este estudo. 
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Espera-se que esta pesquisa possa contribuir, do ponto de vista científico, para o 

acúmulo de conhecimento sobre as políticas socioassistenciais de enfretamento ao trabalho 

infantil no Brasil, bem como para dar maior visibilidade às questões que entravam o 

enfrentamento da problemática em pauta, oferecendo subsídios para se pensar ações e 

estratégias para sua prevenção e seu enfrentamento. 
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