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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo discutir as legislações internacionais de enfrentamento ao 
trabalho infantil tendo como foco a convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT 
que prevê a erradicação imediata das piores formas de trabalho infantil, bem como esta convenção incide 
na legislação brasileira e nas políticas públicas de proteção da infância. Esta convenção foi adotada a 
partir do reconhecimento da dificuldade de erradicar por completo o trabalho infantil, diante das grandes 
desigualdades sociais e do aumento significativo da pobreza aliado ao projeto neoliberal de diminuir 
as responsabilidades do Estado frente aos interesses do mercado.  Sendo assim, a OIT reconhece 
que diante dessa impossibilidade, reconhece as piores formas de trabalho infantil como inaceitável e 
incompatível com os Direitos Humanos.  A situação de pobreza é, portanto, o fator que mais contribui 
para a situação do trabalho infantil e se manifesta de maneira mais agravante em países considerados 
em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, cuja estrutura social, econômica e política tem como 
características as imensas desigualdades sociais, frutos de um modelo de desenvolvimento excludente, 
no qual resultam nos desequilíbrios regionais, bem como diferentes formas de configuração do trabalho 
infantil, estando presentes nas atividades econômicas de maior dinamismo regional. Entretanto, mesmo 
com as recomendações dos organismos internacionais, as legislações brasileiras e as políticas sociais 
de enfrentamento, o trabalho infantil está longe de ser erradicado, principalmente pela conjuntura de 
progressiva desregulamentação do trabalho, bem como das políticas sociais. 
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Introdução

A percepção da infância pela sociedade está em constante construção e transformação. O 
trabalho infantil configura-se como a forma desigual como a infância tem sido tratada e mesmo com 
a promulgação dos direitos relativos à infância, a sociedade ainda possui esta visão de que as escolas 
são para as crianças dos extratos sociais mais altos em detrimento da situação de trabalho para crianças 
oriundas de famílias mais pobres como forma de socialização. Assim, as legislações brasileiras de 
proteção à criança, bem como a proteção ao trabalho, ainda não alcançou sua efetividade. O objetivo 
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deste trabalho, portanto, é analisar como as recomendações dos organismos internacionais, sobretudo a 
convenção nº182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, tem sido implementada via legislação 
e políticas públicas no Brasil. 

O trabalho infantil não é uma questão atual, uma vez que faz parte da nossa sociedade desde que 
iniciou o próprio trabalho na humanidade, já que a infância não era percebida como uma etapa da vida. 
A infância começou a ganhar notoriedade a partir do fim do período medieval. Todavia na era moderna, 
havia distinção entre os filhos de estratos mais altos da sociedade e filhos dos operários, sendo o trabalho 
como forma de ajudar a família diante da degradação da vida do trabalhador fabril.

Atualmente, o trabalho das crianças apresenta as mesmas nuances do período da primeira revolução 
industrial, porém numa conjuntura de informatização dos meios de produção e avanços da ciência que 
deveria trazer benefícios à sociedade, entretanto não alcançam grande parcela da população. Frente a 
este desenvolvimento, em pleno século XXI deparamos com um contingente de pessoas, em especial as 
crianças, sem acesso a água potável, saneamento básico e alimentação, sendo estes indispensáveis para 
a sobrevivência.

A crise do capital, ora instalada desde 2008, agravou as desigualdades sociais.  Os países 
entrelaçados numa aldeia global passam por essa crise de forma generalizada, tendo conseqüências mais 
drásticas nos países em desenvolvimento. Um dos grandes problemas vivenciados no mundo inteiro, seja 
nos países de capitalismo central ou periférico, é o aumento do desemprego. No Brasil, especificamente, 
passamos pelo processo de terceirização do trabalho que acarreta maior fragilidade nas relações de 
trabalho, gerando desemprego, aumento da informalidade e do trabalho infantil, uma vez que o processo 
de terceirização que em muitos casos utilizam os domicílios como lócus de produção. Sendo assim, 
utiliza-se o trabalho infantil como forma de barateamento da mão-de-obra.

Por mais que as recomendações internacionais de proteção ao trabalho infantil, aliado as leis 
brasileiras sejam vigentes, a questão do trabalho infantil está longe de ser enfrentada e eliminada. Diante 
deste contexto, há uma série de pressupostos para explicar tal questão. Uma dessas preposições seria 
acerca do papel do Estado e sua atuação, uma vez que numa conjuntura neoliberal, torna-se mínimo 
no que tangem as questões sociais. Sendo assim, o aumento da pobreza está ligado na redistribuição 
da riqueza produzida frente ao modelo neoliberal que atua para que a classe dominante mantenha-se 
hegemônica, havendo uma tendência, portanto, no aumento das desigualdades sociais e concentração 
de renda. Ademais, outra questão relevante é a dificuldade de integração social, ou seja, a dificuldade a 
acesso de bens de consumo e serviços básicos por parte da população.

Este trabalho, portanto, fará uma abordagem acerca da questão da pobreza numa conjuntura atual 
e suas implicações no que tangem as violações de direitos, em especial das crianças que são as mais 
vulneráveis, sendo o trabalho infantil conseqüência dessas desigualdades sociais. Além disso, será feita 
uma discussão das políticas sociais para a integração social, sobretudo para o enfrentamento do trabalho 
infantil. Tais políticas implementadas pelo Estado tem como pressuposto a integração social pautado 
numa visão que minimiza a noção de necessidades básicas, tendo os demais mecanismos auxiliares de 
inclusão social, como a educação, frágil e paradoxalmente excludente.    

 A convenção nº182 da OIT que recomenda a erradicação imediata das piores formas de trabalho 
infantil, embora as demais recomendações tratam da erradicação do trabalho infantil como um todo, 
a referida convenção reconhece a impossibilidade ou morosidade de tais medidas devido ao projeto 
neoliberal que além de minimizar o papel do Estado contribui para a o aumento do desemprego e 
disseminação da pobreza. Sendo assim, esta convenção trata das piores formas de trabalho infantil como 
sendo inaceitáveis.

Trabalho Infantil e Desigualdades Sociais no Brasil1. 

A pobreza é um fenômeno multifacetado que tem disseminando pelo mundo inteiro devido às 
medidas liberais, sendo estas medidas indispensáveis para a acumulação de capital em sua gênese, na era 
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da primeira revolução industrial. Segundo Polanyi (2000), a idéia de que o progresso traria bem-estar à 
sociedade e que o mercado auto- regulável era indispensável para o desenvolvimento, foi colocada em 
cheque, diante da crise econômica mundial de 1929 e do aumento das desigualdades sociais.

Segundo Balsa, Boneti e Soulet (2006), a questão social emerge no período da revolução 
industrial, urbanização e os processos que os acompanham como o inicio do capitalismo. É decorrente 
de uma situação generalizada da classe trabalhadora, numa conjuntura de desorganização de referencias 
nos planos moral e cultural, aliado ao crescente desemprego diante da substituição do homem pela 
maquina e dos mecanismos de exploração do trabalhador identificadas por Marx (1989). Sendo assim, 
“a questão social não resultava apenas da adição dos múltiplos problemas sociais que estas populações 
enfrentavam, mas residia mais uma falência geral dos mecanismos de socialização que punham em 
causa a participação social dos indivíduos. (BALSA, BONETI e SOULET 2006, p. 17)

Até o inicio do século XX, a questão social era colocada em segundo plano, tendo o plano 
econômico como prioridade em detrimento as demais instituições sociais. Quando se trata do sistema 
capitalista, tudo passa a ter idéia de valor e troca, inclusive o trabalho e as relações sociais. Mesmo após 
a introdução do Estado do bem-estar Social, a idéia da maior participação do Estado no que tange o 
enfrentamento da questão social, seu principio elementar era a reestruturação do capital após a grande 
crise econômica e o pós-segunda guerra mundial.

A incorporação das políticas sociais na agenda pública se apresentou em perspectivas diferentes, 
sobretudo na América Latina que vivenciou concomitantemente a este período, longos anos de ditadura 
militar, ou seja, num período marcado pelo inicio de uma concepção de cidadania, a America Latina teve 
seus direitos políticos, civis e sociais caçados, deturpando assim, a concepção de cidadania.

Diante deste contexto, a cidadania na America Latina, especificamente no Brasil, não foi 
internalizada, tendo as desigualdades sociais naturalizadas e altos níveis de pobreza aceitáveis pela 
sociedade, em nome de um desenvolvimento que visa apenas a manutenção do poder hegemônico. 
Segundo Sem (2010), é preciso estabelecer uma ética para o desenvolvimento, onde nos tempos atuais, há 
um contingente de pessoas em situações inaceitáveis de restrição ao acesso de bens e serviços essenciais. 
Se por um lado, o desenvolvimento da ciência propiciou bem-estar para a sociedade, por outro lado 
disseminou a pobreza. 

Segundo Dubet (2006), a modernidade é uma ameaça para a integração social, tendo essa 
preocupação flutuante ao longo da historia atingindo níveis elevados ou não, de acordo com os interesses 
do capital.

Cada vez mais a sociedade parece dissolver-se, a decadência moral parece 
invadir tudo, os pobres são percebidos como uma classe perigosa [...] e toda uma 
tradição intelectual conservadora, e muitas vezes brilhantes, repete o mesmo tipo 
de relato e a mesma angustia ao sabor da violência de mudanças. O pensamento 
social e os movimentos sociais, no entanto, também inventam, respostas para 
este medo da dissolução social. Inicialmente, foi o caso da construção dos 
Estados- Nação democráticos, capazes de substituir as comunidades tradicionais 
e naturalmente integradas, em seguida ocorreu a construção de um Estado-
Social, de um Estado-Providencia nacional sucetivel de limitar as desordens 
do capitalismo. Hoje, no seio destas consciências de crise, temos dificuldades 
em elaborar respostas, sendo por isto necessário, pelo menos, tentar definir o 
problema da integração para nos esforçarmos em evidenciar o que pode haver de 
novo na sua formulação. (DUBET, 2006, p:34)

A noção de pobreza irá depender, portanto, da estrutura sócio-antropológica e histórica de cada 
país, ou seja, é determinada pelas dimensões social, econômica e cultural e do seu acesso aos bens de 
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consumo, pautado também na concepção de necessidades básicas determinadas para cada sociedade. 
Ressalta-se que, na atualidade, a concepção de pobreza está atrelado ao nível de integração social, 
tendo essa noção interligada, segundo Dubet (2006), pelo trabalho. Sendo assim, a idéia de exclusão e 
marginalidade está ligada a dificuldade de inserção no trabalho, ou o modo de como são inseridos.

Bajoit (2006), ao tratar dos constrangimentos sociais que a classe dos produtores (P) sofrem 
para sustentar toda uma sociedade sob o comando da classe gestora (G)5. Ou seja, quanto maiores 
as necessidades de uma sociedade, maior a exploração do trabalho. Nessa premissa, salientamos que 
as sociedades atuais são marcadas por necessidades ilimitadas. Sendo assim, implica nas relações de 
trabalho que se precarizam em detrimento de maiores lucros. São nessas relações que amplificam-se as 
desigualdades sociais e suas injustiças. Suplicy (2013), considera bárbara uma política que, para combater 
a inflação, leva a economia à recessão, negando a oportunidade de emprego e produção de riqueza. 
“Civilizada é a política que procura caminhos mais humanos, mais democráticos, para administrar os 
conflitos distributivos que ocorre entre os membros de uma comunidade” (p. 73).   

A exploração do trabalho infantil, portanto, é considerada uma face pobreza, sendo que a maior 
parte dessas crianças são oriundas de famílias em situação de pobreza, cujos pais são privados de 
trabalho, buscando na informalidade e no trabalho precário a subsistência familiar, onde muitas vezes os 
ganhos não condiz para reprodução da vida do trabalhador e de sua família. A criança, portanto, insere 
precocemente no trabalho para complementar a renda familiar. Ressalta-se, nesta perspectiva, os tipos 
de trabalho no qual as crianças estão submetidas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(2013), estas crianças, em sua maioria, estão inseridas na piores formas de trabalho infantil, concebidas 
pelo referido organismo. 

No Brasil, especificamente, a maior incidência de trabalho infantil está ligado às principais 
atividades de destaque econômico no país como a agricultura e canaviais ou nas mineradoras ou 
carvoarias, sendo em muitos casos em situação de semi-escravidão. Destaca-se também o envolvimento 
de crianças em atividades ilícitas como o trafico de drogas e a exploração sexual.

É importante salientar que o trabalho Infantil, devido uma longa jornada de trabalho, implica a 
evasão escolar ou baixa freqüência escolar. Segundo a Unicef (2009), a principal causa de evasão escolar 
está relacionada a entrada precoce no trabalho. O trecho abaixo retrata tais questões mencionadas:  

O trabalho infantil impede que a criança tenha um desenvolvimento harmônico, 
existe um amadurecimento precoce. Rouba-lhe a infância. Esse período é profícuo, 
tudo o que se ensina é rapidamente aprendido. Se a criança não vai para a escola 
na época certa, terá dificuldades de recuperar o que não foi assimilado. (...) O 
cansaço toma conta e não há disposição para freqüentar a escola, dormem em 
sala de aula ou simplesmente não conseguem ter uma boa freqüência. Quando 
insistem, a falta de atenção, pelo cansaço, os fazem ficar cada vez mais distantes 
da aprendizagem desejável e, em conseqüência, sentem-se humilhados frente aos 
colegas que acompanham com regularidade a escola. Tal fato vai se agravando até 
que o jovem trabalhador perde totalmente o interesse por aprender. A liberdade 
que experimentam nas ruas é fascinante e bem mais interessante que os fatos 
ocorridos em sala de aula. Mas a freqüência acompanhada de aproveitamento 
pode representar a sua única chance de ascensão social. (COSENDEY, 2002, 
p.51)

 Segundo a Unicef (2009), a maioria dos pobres na América Latina são crianças e a maioria das 
crianças são pobres. Sendo assim, o trabalho da criança é utilizado como forma de complementação da 
5  Classe produtora e gestora são categoria utilizadas por Guy Bajoit que nos remetem as duas classes definidas por 
Marx como Proletários e Burgueses. 



8 9

renda familiar ou muitas vezes é a única forma de renda da família. Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, a situação da criança que trabalha é precária, contradizendo os acordos internacionais 
vigentes estabelecidos, uma vez que as jornadas de trabalho são extensas, expondo-as à vários riscos de 
acidentes, sem nenhum tipo de proteção social, aliado as baixas remunerações. 

Honnor (2007), ao tratar do trabalho infantil numa conjuntura de terceira revolução industrial6, 
afirma que essa problemática alcançou tal grau de complexidade que não pode ser visto apenas como 
um emprego, uma vez que a própria categoria trabalho vem se reconfigurando diante das modificações 
impulsionadas, sobretudo, pela complexificação das relações sociais. Agora mediadas pelas novas 
tecnologias de informação e comunicação. Diante desse contexto, o trabalhador passa a desempenhar 
novos papeis no processo produtivo que passa a exigir maior qualificação da mão-de-obra. Sendo assim, 
o trabalho infantil, na perspectiva do emprego, destaca-se a relação entre reestruturação produtiva com 
a substituição da mão-de-obra, a diminuição dos postos de trabalhos, sobretudo os não especializados 
e conseqüentemente a pauperização das famílias, o que gera uma crescente utilização do trabalho da 
criança. Somando-se a isso, o inchaço no mercado informal e o processo de terceirização da economia 
cujas características favorecem a absorção da mão-de-obra infantil, devido entre outros aspectos a 
flexibilização e precarização nas relações de trabalho, sobretudo pela ausência da fiscalização.  

Reflexões Sobre a Convenção nº 182 da OIT2. 

Após a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos houve uma preocupação 
em formular tratados internacionais que garantissem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. 
Foi aprovado em 1966 dois pactos internacionais, sendo o primeiro acerca dos direitos civis e políticos 
e o segundo previa os direitos econômicos, sociais e culturais, sendo estes em favor da infância contra 
a exploração e a favor da educação. Ressalta-se que, segundo Martins (2002), esses pactos foram 
aprovados em decorrência do maior poder político das nações ocidentais, que conforme a natureza 
capitalista e liberal, alegavam que a implementação dos Direitos Humanos civis e políticos poderia 
ocorrer de imediato, enquanto os direitos humanos econômicos, sociais e culturais seriam concretizados 
a longo prazo. 

Em 1973, A OIT adota a Convenção n° 138, que dispõe sobre a Idade Mínima para Admissão no 
Emprego, determinando em 18 anos a idade mínima para o trabalho, subentendendo que a inserção de 
crianças e adolescentes pode comprometer a saúde, a moral e seu desenvolvimento. Em 1979, a ONU 
declarou este mesmo ano como o Ano Internacional da Criança, no qual formou-se o Grupo de Estudos 
para formulação preliminar da Convenção dos Direitos da Infância. Dez anos mais tarde, foi aprovada 
a referida Convenção, que entrou em vigor no ano seguinte, no qual trata do direito à proteção e a 
necessidade de implementar um plano de ação para a próxima década.

Em 1989 foi aprovada a Convenção dos Direitos da Criança, entretanto segundo Rosemberg e 
Mariano (2010), o projeto original foi apresentado em 1978 pelo governo polonês à comissão de Direitos 
Humanos da ONU que tinha como intenção a aprovação em 1979 como um marco do Ano Internacional 
da Criança, no qual a sociedade internacional encontrava-se moblizada em prol da infância e de um 
espaço para a agenda pública.   

Em se tratando da elaboração de um tratado de caráter mundial sobre os direitos 
da criança, era já esperada uma arena de negociações bastante tensa e conflituosa 
em decorrência dos embates políticos entre os Estados com diferentes interesses, 
desigual acesso a recursos e poder e, em especial, ante a diversidade de 

6  A terceira revolução industrial é caracterizada pelo uso de tecnologias avançadas e a informatização no sistema de 
produção industrial. Há uma valorização das competências humanas, levando diversos autores a denominar como sociedade 
do conhecimento que substituiu o modelo fordista de produção em massa por um modelo flexível e informatizado, numa 
conjuntura globalizada
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concepções de infância e de direitos da criança. Além da multiplicidade de atores, 
da diversidade de suas agendas, da duração dos trabalhos, o contexto da Guerra 
Fria ampliou a complexidade e duração das negociações. Conforme Marília 
Sardenberg Zelner Gonçalves (1989), diplomata da delegação do Brasil para os 
Direitos Humanos que participou dos trabalhos da Convenção, tal complexidade 
explicaria a incorporação de dispositivos relativamente fracos, em decorrência 
de tentativas de conciliação de posições “quase” divergentes. (ROSEMBERG e 
MARIANO, 2010, p: 701)

Com a aprovação da Convenção, a Unicef assumiu a posição de liderança nas fases de ratificação 
e implementação. Segundo Rosemberg e Mariano (2010), as Organizações Internacionais Não-
Governamentais – OING, passaram a focalizar em conjunto com os organismos internacionais atenção 
à proteção da exploração sexual de crianças, utilização de crianças em guerras e o trabalho infantil, 
considerados temas midiáticos naquela época.

A Convenção de 1989 apresenta-se como inovadora uma vez que reconhece a criança como 
portadora de todos os direitos inerentes à pessoa humana descritas na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Ressalta-se que a referida convenção reconhece a especificidade da criança em condição 
peculiar de desenvolvimento.  “a criança, em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, precisa 
de uma proteção especial e de cuidados especiais, especialmente de proteção jurídica apropriada antes 
e depois do nascimento” (Declaração dos Direitos da Criança). Salienta-se que dentre todos os direitos 
conferidos à infância, enfatiza a necessidade do poder público assumir responsabilidades em conjunto 
com a sociedade.

Segundo Morlachetti (2013), quando se trata dos direitos da criança e do adolescente, o 
corpo legal universal mais relevante é a Convenção dos Direitos da Criança que constitui o marco do 
reconhecimento dos direitos da infância que combina não apenas os direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, como também assegura a proteção integral da criança. Diante deste contexto, os 
Estados-membros a partir de então, tiveram que (re)formular e readaptar suas leis e códigos que conferiam 
direitos à infância.

Em 1998, a OIT adotou a Declaração e Princípios Fundamentais no Trabalho, sendo que a 
abolição do trabalho infantil foi definida como um dos princípios além do direito da organização sindical, 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório e a eliminação da discriminação do 
trabalho.

No ano seguinte, a OIT adota uma nova norma, a Convenção nº 182 que trata das Piores Formas 
de Trabalho Infantil, determinando a prioridade para eliminação das seguintes formas de trabalho: todas 
as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tráfico, sujeição por dívida, servidão, trabalho 
forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas 
em conflitos armados; envolvimento em pornografia ou exploração sexual; atividades ilícitas, tais como 
a produção e tráfico de entorpecentes e atividades que, pela sua natureza ou pelas condições nas quais 
são realizadas, apresentam riscos à saúde, segurança ou moralidade das crianças, que são definidas 
por essa Convenção como qualquer pessoa com menos de 18 anos. Ainda de acordo com a Convenção 
nº182 cada país deve estabelecer sua própria lista de Piores Formas, em consulta com organizações de 
trabalhadores e empregadores. A Convenção n. 182 tornou-se a convenção mais amplamente adotada na 
história da OIT, tendo sido ratificada até agora por 179 dos seus 185 Estados-Membros, sendo que todos 
os países devem enviar relatórios a cada dois anos acerca do problema bem como as ações.

Segundo a ONU (2015), a convenção nº182 reconhece a pobreza como causa fundamental do 
trabalho infantil e prevê que a solução a longo prazo está no crescimento econômico sustentado que 
conduza ao progresso social, em particular à erradicação da pobreza e à educação universal.

O Brasil ratificou a referida convenção através do decreto nº3.597/2000 no qual enquadra oitenta 
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e duas atividades como as piores formas de trabalho infantil, podendo destacar dentre elas, o trabalho 
informal urbano, o trabalho doméstico, o narcotráfico, o plantio de drogas, a exploração sexual, o trabalho 
na agricultura e a industria fumageira.

A convenção nº182 foi elaborada pela OIT, apesar da existência de convenções anteriores 
referentes ao trabalho infantil, para eliminar o mais rápido possível as piores formas de trabalho infantil, 
uma vez que o referido organismo reconhece que a eliminação do trabalho infantil é morosa devido as 
condições sociais e econômicas de pobreza, principalmente em países em desenvolvimento. Entretanto, 
há as piores formas de trabalho que não podem mais ser toleradas, independente da situação econômica 
ou da situação de subdesenvolvimento de uma país. Ressalta-se que esta convenção supramencionada é 
considerada como fundamental e deve ter prioridade máxima.

Quanto a exploração sexual ou a oferta de crianças para a pornografia, a OIT não reconhece 
como trabalho infantil, apesar de incluí-la entre as piores formas de trabalho, uma vez que por trás deste 
problema há terceiros com ganhos financeiros e a relação entre o aliciador é sinônimo de exploração 
econômica e semelhante ao trabalho forçado e à escravidão. Ressalta-se que um dos caminhos para a 
exploração sexual é o trabalho doméstico. 

A convenção prevê também um norte para balizar as ações para serem implementadas pelos 
Estados membros. Sendo assim, recomenda-se que os Estados, em suas peculiaridades, identifiquem as 
piores formas de trabalho infantil, bem como impeçam a ocupação de crianças nestes tipos de trabalho, 
dispensando atenção especial às crianças mais jovens e às meninas, uma vez estão em maior numero 
sua inserção no trabalho oculto. Ademais, é recomendado a identificação de comunidades nas quais as 
crianças estejam especialmente expostas à riscos, além disso, deve haver uma mobilização para toda a 
sociedade com vistas a sensibilizar acerca do trabalho infantil.  

Diante deste resgate histórico dos tratados e acordos internacionais de proteção à infância do 
trabalho precoce, sobretudo das piores formas de exploração do trabalho infantil percebe-se que é 
um processo que foi resultado de como a sociedade percebe a infância. Entretanto, destaca-se que no 
mesmo passo que os organismos internacionais defendem e consagram os direitos inerentes à infância 
como pessoa humana e em condição peculiar de desenvolvimento, reconhecem a impossibilidade de 
atendimento à esses direitos devido os Estados membros assumirem uma roupagem liberal, sobrepondo 
as questões econômicas sob quaisquer outras instituições sociais. Sendo assim, a convenção nº182 é 
o reconhecimento da impossibilidade ou morosidade de impedir o ingresso precoce de crianças no 
trabalho por conta da questão da pobreza, em especial aos países em desenvolvimento. Sendo assim, 
esta convenção determina que pelo menos seja erradicado as piores formas de trabalho infantil. 

A Constituição Federal de 1988, em seu capitulo 227, dispõe acerca da prioridade absoluta dos 
direitos da criança e adolescente, em especial o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 
cultura, dignidade e liberdade. A adoção do ECA em 1990 significou um importante passo para adequação 
normativa e institucional da Convenção dos Direitos da Criança. O ECA, portanto, ampliou os direitos da 
infância, estabelecendo princípios em consonância com o que foi estabelecido pela referida convenção 
no que tange a responsabilidade governamental e da sociedade em prover serviços de atendimento 
às crianças e adolescentes, provisão de recursos para execução das ações e criação de conselhos de 
direitos. 

Segundo Morlachetti (2013), o ECA dispõe de três níveis de intervenção. O primeiro nível integra 
as políticas sociais básicas para a infância e juventude em geral, sob primazia de responsabilidade do 
Estado e com a participação da sociedade civil. O segundo nível corresponde a defesa e proteção frente 
a violação de direitos que corresponde à justiça através do Ministério Público, dentre outros autores 
jurídicos, os conselhos de proteção e as defensorias. O terceiro e ultimo nível corresponde ao controle 
social da execução das políticas públicas, bem como o gasto de recursos destinados ao atendimento da 
criança e adolescente.

Em relação ao trabalho infantil, a legislação brasileira orienta-se pelos estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, onde no artigo nº227 determina que são deveres da família, da sociedade 
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e do Estado a prioridade absoluta e assegurar à criança e ao adolescente 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 protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Estabelece ainda a idade mínima para o ingresso no trabalho 
para 16 anos e na condição de aprendiz7 para 14 anos.

Quanto ao ECA -  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – em seus artigos 60 a 69, tratam da 
proteção ao adolescente trabalhador. Os conselhos de direitos, em âmbito nacional, estadual e municipal, 
são responsáveis pela formulação das políticas de combate ao trabalho infantil, proteção do adolescente 
trabalhador e pelo controle social8. Os conselhos tutelares são co-responsáveis na ação de combate ao 
trabalho infantil, cabendo aos mesmos cuidar para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, 
em parceria com o Ministério Público e o Juizado da Infância e da Juventude. Quanto a co Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), no seu Título III, Capítulo IV, Da Proteção do Trabalho do Menor, alterada 
pela Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000).

Segundo a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil – CONAETI (2011), toda a 
legislação está harmonizada com as atuais disposições da Convenção dos Direitos da Criança9, da ONU 
e das convenções da OIT nº 13810 e nº 182.

O Brasil ratificou em 2000 a Convenção nº 182 da OIT, que estabelece que os Estados-membros 
devem tomar medidas imediatas e eficazes para abolir as piores formas de trabalho infanto-juvenil, 
classificadas em quatro categorias:

I- todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como vendas e tráfico de crianças, 
sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou 
compulsório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;
II- utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico 
ou espetáculos pornográficos;
III- utilização, procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para produção e 
tráfico de drogas, conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes;
IV- trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de 
prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.

Ressalta-se que a Convenção 182 da OIT estabelece que cada país membro deve elaborar a 
descrição dos trabalhos que por sua natureza ou pelas condições em que são realizados, são suscetíveis 
de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças e portanto devem ser proibidos. Nesse senti 
do, o governo brasileiro aprovou o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, que define a Lista das 
Piores Formas de Trabalho Infantil, anteriormente descrita pela Portaria 20/2001 da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. O Decreto estabelece que a Lista 
TIP será revista periodicamente, se necessário, mediante consulta com as organizações de empregadores 
e trabalhadores.

A redução expressiva do trabalho infantil no Brasil nos anos 90 foi fruto de uma abrangente 
Política Pública voltada ao seu combate via programas de transferência de renda e a atuação do PETI, 

7  Jovem aprendiz foi criado pelo Governo Federal para proporcionar oportunidade de aprendizagem. O adolescente, 
a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, deve obrigatoriamente estar estudando e recebe uma capacitação na área de 
trabalho em que está inserido e o pagamento de bolsa pela empresa contratante.
8  é uma forma de compartilhamento de poder de decisão entre Estado e sociedade sobre as políticas, um instrumento e 
uma expressão da democracia e da cidadania. Trata-se da capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas.
9  Na Convenção da ONU de 1989, o art. 32 estabelece que não será permiti do nenhum tipo de exploração econômica 
da criança (até os 18 anos), considerando como exploração qualquer espécie de trabalho que prejudique a escolaridade bási-
ca
10  A Convenção nº 138 da OIT, assinada pelo Brasil em 28 de junho de 2001, estabelece que todo país que a ratifica 
deve especificar, em declaração, a idade mínima para admissão ao emprego ou trabalho em qualquer ocupação.
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numa conjuntura democrática ainda jovem. Entretanto, nos últimos anos houve uma diminuição do 
ritmo da redução do trabalho infantil e nos últimos dois anos iniciou um processo do crescimento de tais 
índices. Diante desta realidade, há uma impossibilidade de previsão de quando o se o Brasil conseguirá 
cumprir efetivamente o previsto pela convenção nº182 da OIT, considerada uma das principais convenções 
internacionais que diz respeito ao trabalho infantil.

Durante a III Conferencia Global Sobre o Trabalho Infantil que ocorreu em 2013 em Brasília, os 
participantes reiteraram o compromisso com os objetivos das Convenções 132 e 182 da OIT, aumentando 
os esforços em nível Nacional e internacional para tais finalidades como também o que fora acordado no 
Conselho de Administração da OIT em 2006 e na conferencia de Haia11 em 2010 no qual prevê eliminar 
as piores formas de trabalho infantil até 2016. Sendo assim, é impossível atingir essa meta até o final deste 
ano devido algumas variáveis como: Redução progressiva dos gastos públicos com as políticas sociais, 
aprofundamento da precariedade do trabalho e aumento do desemprego dos pais, aumento da pobreza 
e dificuldade na fiscalização dessas situações de trabalho. Essas variáveis são frutos dos ajustamentos 
fiscais frente a crise econômica generalizada em todo o mundo desde 2008, sendo que os países que mais 
sofrem com os efeitos da crise são os de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil.

Diante deste contexto, a exploração do trabalho infantil, sobretudo em suas piores formas, 
continua longe de ser enfrentada devido três importantes variáveis: O mercado, a família e o Estado. O 
mercado é a esfera onde se concretiza a demanda por força de trabalho infantil, que varia conforme as 
características do padrão de acumulação capitalista vigente em cada momento histórico. A família por 
sua vez é um fator determinante para a decisão do momento do ingresso no trabalho, sendo tal decisão 
determinada pelas condições sociais, econômicas e culturais da família. E, por ultimo, o Estado atua na 
normatização das leis e das políticas públicas, além de reconhecer como um problema público. Sendo 
assim, define a aplicação de regras legais relativas à regulação do mercado de trabalho e à garantia de 
direitos sociais, bem como a promoção de maior equidade de oportunidades em sua função redistribuitiva 
e a eficácia dos serviços da gestão pública. 

Sendo assim, conclui-se que há uma serie de fatores que contribui a o aumento do trabalho infantil 
no Brasil. O primeiro fator é a questão do processo de desregulamentação do trabalho sob a forma da 
terceirização. Neste contexto, os prestadores de serviços terceirizados, utilizam mão-de-obra infantil 
para barateamento da mão-de-obra. Como muitos terceirizados utilizam o espaço domestico como lócus 
de produção, dificulta a fiscalização. O crescente desemprego dos pais também é um fator que favorece a 
entrada precoce das crianças no trabalho. Outro fator importante a ser tratado são as constantes mudanças 
estruturais no programa PETI, sendo que dificultam o acesso ao programa, sobretudo no que diz respeito 
ao declínio no investimento público para o programa. Quanto a execução das ações do PETI, existem 
outras questões que dificultam como grande rotatividade de profissionais e a relação de trabalho dos 
mesmos que são precárias, a inexistência de um trabalho social com famílias de forma consistente e 
continuada. Por ultimo, os atores sociais jurídicos, como o Conselho Tutelar, possuem uma visão de 
criminalização do pais em relação ao trabalho infantil. Ao invés de atuarem como parceiros das famílias 
em situação de trabalho infantil atuam punindo os pais, sendo que excedendo suas funções, violam ainda 
mais os direitos das crianças e adolescentes. Apontamos, portanto algumas continuidades em relação ao 
modo de perceber a infância e seus direitos. A desregulamentação das políticas sociais dificulta ainda 
mais a política de atendimento, passando para as ONG’s o papel de interventor das questões sociais. 
Como resultado, essas políticas voltam a possuir uma conotação de trabalho caritativo, sem a devida 
noção de como executar um trabalho voltado para a real integração social. 

Por fim, estas reflexões são de grande valia para o entendimento da direção que as políticas 
sociais no Brasil vêm tomando a partir de uma conjuntura da relação do mercado com o Estado. A atual 

11  A Conferência da Haia de Direito Internacional é uma organização intergovernamental de âmbito mundial, que 
iniciou suas atividades em 1893, adquirindo caráter permanente a partir de 1951. A Conferência obteve grande sucesso na 
uniformização de práticas que facilitam a cooperação jurídica internacional, através de um conjunto de convenções de cunho 
processual
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conjuntura neoliberal, nos mostra por um lado o avanço das políticas sociais e sua valorização, por outro 
lado temos o aumento de desemprego e a perda dos direitos trabalhistas ora alcançados, uma vez que 
num contexto de crise econômica, os primeiros prejudicados são os trabalhadores que é justamente a 
parte mais frágil nesta relação capitalista.

Conclusão

A questão social emerge em nossa sociedade desde o período da revolução industrial, uma vez que 
houve um aprofundamento das desigualdades sociais e conseqüente ambivalência entre concentração de 
renda e aumento da pobreza e da exclusão social. A pobreza, portanto, dissemina e com ela acompanha 
vários problemas sociais, tendo o trabalho infantil como uma de suas manifestações.

A pobreza pode ser compreendida como a falta de dificuldades de acesso à serviços e bens de 
consumo necessários para a reprodução social, tendo em vista que o conjunto de necessidades básicas irá 
depender de cada sociedade e sua concepção de cidadania. No Brasil, a concepção de cidadania não está 
internalizada em sua cultura, uma vez que o modelo de desenvolvimento adotado teve a tendência da 
supremacia das questões econômicas sob as demais instituições sociais, aliado a fragilidade democrática. 
Diante desta premissa, a sociedade brasileira não estabeleceu os limites aceitáveis de desigualdade, 
tendo, portanto maiores conseqüências as situações de pobreza e miséria no Brasil.

Aliado a essas questões, com o projeto neoliberal, a sociedade brasileira tem perdido seus direitos 
sociais, sobretudo os direitos trabalhistas. Tais medidas dizem respeito a terceirização e a flexibilização 
nas relações de trabalho, além do aumento do desemprego. Sendo assim, tais medidas têm pulverizado 
a vida dos trabalhadores e contribuindo para pauperização das famílias e para o ingresso das crianças no 
trabalho precoce. Ademais, o processo de terceirização, contribui para tal situação, uma vez que varias 
empresas, inclusive as multinacionais, optaram em terceirizar uma parte da produção. A partir de então, 
esses prestadores de serviços terceirizados, empregam crianças em situações de trabalhos degradantes 
e de semi-escravidão. Esse tipo de trabalho contribui com exclusão no sistema de ensino, sendo este 
considerado um mecanismo de inclusão social.

Atualmente, as questões da pobreza estão ligadas ao nível de integração social, ou seja, a capacidade 
que os indivíduos têm de participarem da estrutura societária. Assim, as políticas públicas são pautadas 
nesse pressuposto. Ressalta-se que a integração social na atualidade é pautada no consumo, onde o 
individuo consegue se sentir integrado na medida em que lhe é possibilitado o acesso ao consumo. Sendo 
assim, as políticas sociais em sua forma neoliberal pressupõe a transferência monetária à população 
pobre aliada a ampliação de crédito e valorização do salário. Apesar de haver uma melhoria significante 
no acesso a bens de consumo e serviços básicos, as desigualdades sociais aprofundaram, uma vez que 
esses programas de transferência de renda engendradas na agenda pública brasileira nos anos 90, não 
conseguem incorporar noções de cidadania e tão pouco de participação social, aliada a visão minimalista 
de necessidades básicas.

A Convenção nº182 da OIT trata do enfrentamento imediato das piores formas de trabalho 
infantil até 2015 e sua completa erradicação em 2020. Embora todas as recomendações tenham o 
objetivo comum, a referida convenção reconhece a impossibilidade de erradicar todas as formas de 
exploração do trabalho infantil diante das desigualdades sociais no mundo capitalista. No Brasil, mesmo 
sendo um dos países signatários, está longe de alcançar os objetivos, uma vez que a maior incidência 
de trabalho infantil está ligado aos trabalhos considerados como as piores formas de exploração do 
trabalho infantil. Tal situação se deve a dificuldade de fiscalização em alguns ramos de atividade por 
apresentarem uma relação de semi-escravidão ou escravidão, como também as atividades consideradas 
ilícitas. Outro fator que explica esta situação é a diminuição de recursos públicos na condução das 
políticas públicas ocorridas nos últimos anos, aliado a isso, as políticas sociais serem ineficazes diante 
da postura de criminalizar as famílias das crianças ao invés de tratá-las como parceiras, violando, assim, 
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os seus direitos. O Estado assume, portanto, um caráter punitivo da pobreza. Quanto à sociedade, ainda 
há continuidades em relação ao modo de perceber a infância, uma vez que em grande parte concebem o 
trabalho como forma de socialização das crianças pobres, situação esta referenciada por Ariès (1981) ao 
analisar o trato da infância na Europa no final da Idade Média.     

Por fim, nesta perspectiva percebe-se alguns avanços e continuidades acerca dos direitos das 
crianças e adolescentes, sendo o principal desafio é a real quebra de paradigmas da visão tutelada da 
infância e em situação irregular para serem sujeitos de direitos.  Ademais, apesar das recomendações 
e legislações que proíbem o trabalho infantil, sobretudo em suas piores formas, há algumas variáveis 
que contribuem para a continuidade desta violação de direitos, tais como o mercado que necessita deste 
tipo de trabalho para a continuidade de acumulação de capital; o Estado, em sua roupagem neoliberal, 
que nos últimos anos tem diminuído suas responsabilidades no que tange o financiamento das políticas 
sociais e a família que decide o momento para o ingresso no trabalho, sendo que as questões sociais e 
econômicas são determinantes para o ingresso precoce, sobretudo como estratégia de sobrevivência dom 
grupo familiar
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