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I – Introdução

Em 30 de agosto de 1995, a revista Veja publicou a matéria intitulada “O Suor

dos Pequenos”, que retratava a triste condição das crianças obrigadas a exercerem

atividades nocivas à sua saúde, denunciando a exploração da mão-de-obra infanto-

juvenil tanto na zona urbana quanto na rural. Diante disso, em decorrência do

Requerimento nº 1/96, do Deputado Pedro Wilson (PT—GO), foi criada uma Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de  investigar denúncias sobre o

trabalho infantil e adolescente no Brasil (1996-1998), a qual constatou formas

degradantes de inserção de crianças e adolescentes na atividade econômica. Mesmo

após a CPI outras denúncias continuaram a surgir. Os grandes jornais de circulação

nacional e as redes de televisão noticiam casos vergonhosos dessa mácula nacional:

meninas mutiladas nas marombas, no Estado do Maranhão; crianças-caranguejos

nos manguezais do Rio de Janeiro; pequenos oleiros na região de Bragança Paulista,

em São Paulo; 570 crianças catando papel e latas no lixão, em Brasília; cerca de 400

mil meninas empregadas domésticas e outros.

Tal volume de informações incomoda a todos, principalmente  os parlamentares.

Sempre que matérias nesse sentido são veiculadas, a Consultoria Legislativa da

Câmara dos Deputados recebe vários pedidos de estudos sobre o tema, discursos

de protesto e, sobretudo, a elaboração de projetos de lei visando erradicar o trabalho

infantil. Nesse último aspecto, porém, nossa legislação está bastante adiantada,

considerando-se à situação socioeconômica do País, que é a principal causa da

exploração da mão-de-obra infantil.

Assim, neste texto, mostraremos a legislação que proíbe o trabalho infantil e

protege o do adolescente, a inserção dessa mão-de-obra nas grandes regiões, bem

como as ações para a erradicação da atividade infantil no mercado de trabalho.

II – Legislação

A proibição do trabalho infantil e a proteção da atividade laboral do adolescente1

1 Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de
idade incompletos; e adolescente, entre 12 e 18 anos de idades.
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estão previstas na Lei Magna do País, a Constituição Federal:

“Art. 7º ..............................................................................
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.”

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) traz todas as disposições

concernentes ao trabalho do adolescente (de 16 a 18 anos de idade). O Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, nos arts. 60 a 69, reafirma o que

está disposto na CF e na CLT e dispõe sobre o trabalho educativo.

Dessa forma, é vedado o trabalho até os 14 anos. A partir daí, permite-se o

trabalho do adolescente como aprendiz, em regime de economia familiar de trabalho,

aluno de escola técnica, assistido em entidades governamentais ou não-

governamentais (guardas-mirins). Aos 16 anos, o adolescente será contratado como

um empregado normal, mas com as seguintes vedações: trabalho noturno, perigoso,

insalubre ou penoso (esse último ainda sem conceito legal), tais como mineração,

construção civil, manipulação de agrotóxicos, pesca comercial, frigoríficos, esforços

repetitivos, pedreiras, eletricidade, serviços sanitários, hospitais, armazenamento,

manuseio de máquinas e de equipamentos pesados, caldeiras, fornos e recipientes

sob pressão; atividades realizadas em horários e locais que não permitam a freqüência

à escola ou em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico,

psíquico, moral e social, a exemplo de teatros, cinemas, boates, salão de danças e

estabelecimentos análogos; venda, a varejo, de bebidas alcoólicas e de fumo.

No final de 1999, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 179,

que “Aprova os textos da Convenção 138 e da Recomendação 146 da Organização

Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego (15

anos de idade), adotadas em junho de 1973, em Genebra”; e o Decreto Legislativo nº

178, que “Aprova os textos da Convenção 182 e da Recomendação 190 da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das Piores Formas

de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação”.

III – Inserção do trabalho infanto-juvenil nas grandes regiões

A PNAD/99 dá conta de que há 2.532.965 crianças e adolescentes, entre 10 e 14

anos,  trabalhando no País. Esse número mostra uma redução de mão-de-obra infanto-

juvenil em relação aos números da pesquisa em 1995, que era de 3.289.262. Note-se

que essas pesquisas foram elaboradas antes da Emenda Constitucional nº 20, que

proíbe o trabalho aos menores de 16 anos de idade. Assim, não há dados específicos

sobre a faixa etária de 10 a 16 anos, que seria o correto para apontar o número de
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menores ilegalmente inseridos no mercado de trabalho.

Ainda segundo a referida pesquisa, há 3.584.954 adolescentes, com idade entre

15 e 17 anos,  exercendo atividade econômica. Em todas as pesquisas oficiais,

sempre predomina o trabalho dos jovens do sexo masculino. Na faixa etária entre 10

e 14 anos, 66,63% dos trabalhadores são meninos e na de 15 a 17 anos, essa

percentagem é 64,91%. Todavia esses dados escondem a verdade sobre o trabalho

infanto-juvenil feminino, que é basicamente doméstico. Pesquisa do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revela que há, no País, mais de 400.000 meninas

(entre 10 e 16 anos) empregadas domésticas, cujo número não consta da PNAD. A

maioria delas é negra ou parda, recebem, pelo trabalho, cerca de 60% do salário

mínimo e cumprem jornada excessiva, sendo que quatro meninas em cem não

possuem remuneração e três em cada 10 abandonam a escola. A maioria das

empregadas domésticas infanto-juvenis está nas Regiões Nordeste e Sudeste. Esse

tipo de trabalho é de difícil fiscalização, tendo em vista que o domicílio

constitucionalmente tornou-se inviolável, impedindo que os fiscais possam nele

entrar para comprovar o abuso à lei ou as péssimas condições de trabalho dessas

jovens trabalhadoras.

Segundo dados da PNAD, o Nordeste é a região do País com maior número de

crianças e adolescentes trabalhando. São 1.334.088 na faixa etária de 10 a 14 anos e

1.318.069 entre 15 e 17 anos.

Trabalho infanto-juvenil realizado por pessoas entre 10 e 17 anos,

no Brasil, de 1995 a 1999

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

 500.000

1.000.000

            0

10 a 14 anos

15 a 17 anos

1995 1996 1997 1998 1999



24

Cadernos Aslegis 12

Essa situação pode ser explicada, grosso modo, pela excessiva pobreza da

população Nordestina. Em algumas localidades, a exemplo do Polígono da Seca, são

encontradas famílias vivendo na indigência, ou seja, os pais são obrigados a levar

seus filhos para o trabalho na lavoura, nas olarias, nas pedreiras etc, como forma de

complementação da renda, visto que os adultos são contratados por tarefa e, com a

ajuda das crianças e dos adolescentes, aumentam o volume da produção. A PNAD

revela que 26% das pessoas residentes nessa região possuem rendimentos de até

um salário mínimo, sendo que 45,2% se declararam sem rendimentos. A média nacional

é de 16,4% e 40,6%, respectivamente.

Segundo dados do “Diagnóstico Preliminar de Focos do Trabalho de Crianças

e de Adolescente”, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em outubro de

1996,  resumidamente, era a seguinte a inserção de mão-de-obra infanto-juvenil nas

grandes regiões do País:

Pessoas ocupadas entre 10 e 17 anos de idade,

segundo as regiões brasileiras, em 1999

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

 800.000

 600.000

 200.000

 400.000

            0
Norte

Urbana
Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste

10 a 14 anos

15 a 17 anos



25

Trabalho infanto-juvenil no Brasil

Pelo quadro acima, percebemos que a maioria dos jovens trabalhadores exercem,

principalmente na faixa etária entre 10 e 14 anos, suas atividades na zona rural,

conforme revelam dados da PNAD/98,  a saber:

Região

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Atividades econômicas

Culturas do milho, algodão, hortifrutigranjeiros, cereais; serviços de
sorveteria, metalurgia, engraxate, oficina mecânica e móveis, carvoarias,

postos de gasolina, venda e distribuição de jornais, quebra de concreto;

extração da castanha-do-pará e vegetal (seringa).

Culturas de laranja, cana-de-açúcar, fumo e do sisal; serviços em

salinas e tecelagem; distribuição e venda de jornais.

Culturas de melancia, tomate, goiaba, cana-de-açúcar, algodão, erva-

mate, milho, sementes de pastagem; serviços de panfletagem e
atividades diversas em serraria/madeireira, oficina mecânica, carvoaria,

pedreiras e diversos programas assistenciais (guarda-mirim).

Culturas do alho, milho, amendoim, batata, cana-de-açúcar, café, goiaba,

feijão; atividades em serviços de transporte de lenha, de beneficiamento

de mármore/granito; atividades em pedreiras e oficinas mecânicas.

Culturas de laranja, cana-de-açúcar, fumo, mandioca; supermercados;

de venda e de distribuição de jornais; serviços em cerâmicas, cristaleiras,
construção civil, extração de ametista e acácia.

Inserção do trabalho infanto-juvenil nas grandes regiões

Grupo de idade

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 17 anos

Total

402.016

2.485.489

3.760.764

Rural

317.732

1.521.043

1.282.764

Urbana

84.284

964.446

2.478.000

Inserção da mão-de-obra infanto-juvenil por domicílio, em 1998



26

Cadernos Aslegis 12

O trabalho nessas atividades traz vários riscos à saúde das crianças e dos

adolescentes. Na agricultura, os jovens limpam os terrenos, fazem o plantio e a

colheita. Tudo isso a céu aberto, utilizando-se de objetos cortantes, ao longo de

uma jornada de trabalho excessiva. Resultado, eles correm o risco de acidentes do

trabalho por postura inadequada (ergonômicos), picadas de animais peçonhentos

(físicos) e por uso inadequado de ferramentas (mecânicos). Na zona urbana, os

jovens, trabalhando como engraxates, jornaleiros, entregadores de jornais, “office-

boys”, guardadores de carros e outras atividades, laboram nas ruas, praças, bares,

pontos de ônibus,  em disputas intensas para vender o trabalho, depois de longos

percursos em busca de clientes,  com má alimentação, em lugares de risco e proibidos

(bares, boates, etc.), condições precárias, ambientes insalubres e perigosos, ficando

sujeitos aos riscos da atividade devido ao cansaço proveniente da jornada

prolongada, transporte de peso excessivo, postura inadequada, além da exposição

às intempéries.

IV – Ações para erradicação do trabalho infantil

A questão do trabalho infantil tem sido objeto de várias ações governamentais

e não-governamentais. No âmbito do Governo Federal, foram tomadas medidas

legais (fiscalização2 ) e financeiras (renda mínima). Inicialmente, o Governo elaborou

o  “Diagnóstico Preliminar dos Focos do Trabalho da Criança e do Adolescente”,

mediante pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, em outubro de 1996, com

o objetivo de sistematizar algumas informações sobre a mão-de-obra infanto-juvenil.

Os dados foram obtidos pelas Comissões Estaduais de Combate ao Trabalho Infantil,

criadas nas Delegacias Regionais do Trabalho e Emprego, compostas por Auditores-

Fiscais do Trabalho. São informações de natureza qualitativa e indicativa, sem

pretensão de se constituir em um diagnóstico exaustivo, mas consideradas de alta

relevância no sentido de subsidiar a ação de combate ao trabalho infantil.

Em seguida,  foram implementados programas de renda mínima, na esteira do

projeto pioneiro do Governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque (1994-1998)3 .

Trata-se do programa Bolsa Criança Cidadã (BCC), patrocinada pela Secretaria de

Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, que

inicialmente foi implantado nos Estados de Pernambuco (na cultura da cana-de-

açúçar), da Bahia (na cultura do sisal) e do Mato Grosso do Sul (nas carvoarias).

Hoje,  o referido programa está presente nos Estados de Sergipe (cultura da laranja),

2 Instrução Normativa nº 01, de 23 de Março de 2000, que “Dispõe sobre os procedimentos
a serem adotados pelos Auditores- Fiscais do Trabalho nas ações para erradicação do trabalho
infantil e proteção ao trabalhador adolescente.”
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Rondônia (garimpo), Pará, Paraíba e Rio de Janeiro4  (cana-de-açúcar). O critério de

pagamento da BCC no Estado de Pernambuco é de R$ 50,00 para quem tem de 1 a 2

filhos e de R$ 100,00 para quem tem 3 ou 4 filhos, a partir daí, R$ 150,00. Nos demais

Estados, o valor da bolsa é de R$ 25,00 per capita. A BCC faz parte de um programa

mais amplo chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),

envolvendo ações de fiscalização. Esse programa atendeu, em 1999, a 145 mil crianças

e adolescentes, também nos Estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Rio

Grande do Norte e Santa Catarina. A previsão para 2000 é do atendimento a 362.000

jovens carentes.

O programa Criança Cidadã tem recebido inúmeras críticas, tanto pelos atrasos

no repasse das verbas quanto pela reduzida cobertura. Tão logo os adolescentes

completam 14 anos são excluídos do programa e voltam ao trabalho, às vezes sem

completar o ensino fundamental, visto que há jovens que somente entram no projeto

aos 12 e 13 anos, analfabetos, e saem um ou dois anos depois. Além disso, o baixo

valor da bolsa (R$ 25,00), em alguns casos, faz com que os pais das crianças e dos

adolescentes prefiram o trabalho.

A Lei 9.533/97 possibilitou a criação do Programa de Garantia de Renda Mínima

(PGRM) vinculado à educação, instituído pelo município para assegurar às famílias

com renda per capita inferior a ½ salário mínimo condições financeiras, entre outras,

que permitam a permanência das crianças e adolescentes de 7 a 14  anos na escola.

Os municípios carentes que não tenham condições de arcar com o custo total do

programa poderão receber apoio financeiro da União, desde que atendidas as

exigências estabelecidas na referida lei. O PGRM pretende elevar o bem-estar de

famílias e, simultaneamente, incentivar a escolarização dos seus filhos ou

dependentes com idades entre 7 e 14 anos, garantindo uma renda mínima para as

famílias carentes e estimulando a universalização do ensino.

Além do PETI, de âmbito federal,  e do PGRM, há outros programas e projetos

estaduais e municipais. As organizações não-governamentais, nacionais ou

estrangeiras, têm um papel relevante no combate ao trabalho infantil. A Fundação

Abrinq pelos Direitos da Criança é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade

pública federal, que tem como objetivo básico promover os direitos elementares de

cidadania das crianças. Para isso, ela desenvolve diversos projetos, articulando-se

com a sociedade e, especialmente, com a iniciativa privada. E mais: OIT – Organização

3 Esse programa previa  uma Bolsa Familiar para a educação, de um salário mínimo mensal,
por família comprovadamente carente, que matriculasse e mantivesse, em escola pública do
Distrito Federal, todos os seus filhos em idade entre sete e quatorze anos completos.

4 Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabú, Quissamã,
São Fidelis, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana.
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Internacional do Trabalho - Brasil; UNICEF - Fundo das Nações Unidas pela Infância,

organismo da ONU incumbido de garantir a proteção integral dos direitos das

crianças em todo o mundo; IBGE –  Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - responsável pela elaboração da Pesquisa Nacional de Domicílio (PNAD);

Marcha Global - o Brasil foi o país-sede da coordenação desse movimento para a

América do Sul; ANDI  - Agência de Notícias dos Direitos da Criança, que contribui

para a formação de uma cultura jornalística destinada a investigar a situação de

crianças e jovens brasileiros em via de exclusão social, sempre sob a ótica de seus

direitos, entre outras.

VI – Considerações finais

O repúdio ao trabalho infantil e a proteção da atividade laboral do adolescente

estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro: Constituição Federal, CLT e

ECA, além de Convenções da OIT. Assim, é proibido o trabalho a crianças e

adolescentes até 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A partir desta

idade, o trabalho do adolescente deve ser tratado, conforme a legislação aplicada ao

adulto, com as restrições legais (é defeso o trabalho insalubre, perigoso, penoso e

noturno).

Todavia, além de vermos pela imprensa, a todo momento, notícias sobre o

trabalho infantil, basta sairmos de casa para constatar o abuso à lei. Aqui, em

Brasília, presenciamos o trabalho de crianças como vendedores ambulantes, nas

ruas e nos logradouros públicos,  como catadores de lixo e guardadores de carros.

Apesar de todos os esforços governamentais e não-governamentais visando à

erradicação do trabalho infantil, a PNAD de 1999, do IBGE, revela que há, no País,

2.532.965 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos trabalhando, sendo que é na

Região Nordeste onde se encontra o maior índice da inserção dessa mão-de-obra no

mercado de trabalho. Além disso, estudos realizados pelo IPEA apontam a existência

de mais de 400.000 meninas empregadas domésticas.

O Governo Federal tem implementado, desde 1997, vários programas de

erradicação do trabalho infantil, a exemplo do Criança-Cidadã, do Ministério da

Previdência e Assistência Social (MPAS), nos moldes do Bolsa-Escola, implantado

no Distrito Federal na administração do Governador Cristovam Buarque. Há ainda

inúmeros programas estaduais e municipais nesse sentido, bem como a atuação de

entidades não-governamentais, a exemplo da Fundação Abrinq, a OIT (que

desenvolve o IPEC), a Unicef, além de projetos permanentes ou temporários de

denúncias da exploração do trabalho infantil (ANDI e Marcha Global).

O trabalho infantil persistirá enquanto as famílias brasileiras permanecerem sem

condições econômicas para uma sobrevivência decente. Fora isso, fica  quase
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impossível impedir que os pais levem seus filhos para o trabalho, o que consideram

normal, visto que assim foram criados. A solução, a curto e médio prazos, para

amenizarmos a questão da exploração da mão-de-obra infanto-juvenil,  ainda está na

adoção de políticas de renda mínima que condicionem a ajuda financeira à freqüência

dos menores à escola, as quais constituem o único meio de que essas crianças e

adolescentes dispõem para não repetirem o caminho de seus pais.
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