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RESUMO 

 

O presente estudo visa fazer uma reflexão sobre as políticas de enfrentamento do trabalho infantil, tendo como 

base o trabalho social realizado com adolescentes no Sesc Ler São Lourenço da Mata. Também tem como 

objetivo sintetizar a história do trabalho infantil e seus desdobramentos políticos, culturais e sociais, bem como 

bem como instigar a discussão acerca dos impactos da inserção precoce da criança e do adolescente no mercado 

do trabalho. Em seu desenvolvimento, foi constatado o entendimento da profissão de assistente social como  

inerentemente comprometida com os interesses da classe trabalhadora, lutando pela viabilização dos direitos de 

usuários e, ainda, como categoria que busca incessantemente contribuir para o fortalecimento e a ampliação dos 

direitos da criança e do adolescente.  
 

Palavras-chaves: Trabalho Infantil. Assistente Social. Políticas Sociais. 

 
ABSTRAT 

 

The present study aims to make a reflection about the combat against child labour policies based on studying the 

Sesc Read São Lourenço da Mata, within the program of assistance, social work with adolescents. Presents the 

objective synthesize the history of child labour and their political, cultural and social developments; as well as 

instigating discussion about the impacts of early insertion of children and adolescents into the labour market. In 

your development was noted the understanding of the Social Service, as a profession inherently committed to the 

fight and the interests of the working class, with the struggle for viability of the rights of their users, and even as 

a category to search incessantly contribute to the strengthening and expansion of the rights of children and 

adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

A presente produção tem como objeto de pesquisa os adolescentes do grupo social do 

Sesc Ler São Lourenço da Mata, visando sintetizar a história do trabalho infantil e os seus 

desdobramentos políticos, culturais e sociais, propondo instigar esta discussão acerca dos 

impactos em decorrência da inserção precoce da população infantil no mundo do trabalho. 

Vislumbra-se, a partir de uma consideração de nossa conjuntura sócio-histórica 

impulsionada pelo capital, que produz e reproduz relações sociais, sendo o sistema econômico 

vigente a causa inerente à existência da questão social, que, por sua vez, articula seus próprios 

interesses antagônicos na sociedade, afetando - de forma contundente - a classe trabalhadora e 

ofertando os mínimos sociais. Diante da influência da esfera do modelo neoliberal que, 

constantemente, cria e recria mecanismos que apresentam estratégias a fim de “maquiar” as 

expressões da questão social, as consequências e as formas nas quais se expressam as mazelas 

inerentes à exploração do trabalho infantil, tema central deste estudo para apresentação no XV 

Seminário de Produção de Conhecimento Sesc em Pernambuco. 

No Brasil, a exploração do trabalho infantil existe desde o momento em que o homem 

europeu pisou em solo brasileiro, ou seja, desde a colonização, porém, com o advento da 

Revolução Industrial no século XVIII, que a relação das crianças com o trabalho agrava-se, 

fato esse que será constatado a partir de um processo histórico-dialético, as lutas do 

proletariado, com forte atuação conjunta e organizativa dos sindicatos da época contra essa 

exploração, contribuirão, em dado momento histórico, para a criação de leis, que serão 

elaboradas com finalidade de proteção da própria classe trabalhadora e também das crianças 

do trabalho infantil. 

Este artigo possibilitará suporte teórico e profissional na área do Serviço Social, sendo 

o fundamento teórico um importante aparato na intervenção cotidiana do profissional, diante 

das expressões da questão social que estão postas nos espaços de trabalho, para que, assim, no 

fazer profissional, os profissionais tenham elementos para lutar pela erradicação do trabalho 

infantil, garantindo a efetivação dos Direitos Humanos. 

 

O trabalho infanto-juvenil no Brasil: história, limites e avanços contemporâneos  

Considera-se trabalho infantil um fenômeno social refletido sob uma ótica mundial de 

forma expressiva e contundente, difundido através da utilização da mão de obra infantil. É 

caracterizado ainda trabalho por prática de exploração de crianças e adolescentes, que 

corresponde à inserção precoce desses sujeitos em atividades insalubres e perigosas, em 
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condições desumanas e degradantes, paralelamente à violação de direitos fundamentais para o 

crescimento e desenvolvimento humano: 

As condições de desigualdades sociais são fatores predominantes na exploração do 

trabalho de crianças e adolescentes, decorrentes do modo capitalista de produção. 

Essa situação é evidenciada quando se verificam elevados percentuais de pessoas 

vivendo abaixo da linha de pobreza [...] (SOUZA e SOUZA, 2010, p. 54).  

Ao longo do desenvolvimento das sociedades, no que se refere ao contexto mundial 

para se entender a origem desse fenômeno, o trabalho infantil só foi vivenciado pelas crianças 

e adolescentes oriundas das classes subalternas, sejam elas das condições políticas, da 

distribuição de renda ou da condição de criança. 

 O desencadear da exploração do trabalho infanto-juvenil ganhou força e proporção 

com o início da Revolução Industrial e a estruturação do regime econômico capitalista. 

O trabalho infantil no mundo pode ser considerado um fenômeno social 

historicamente antigo, que teve relação com o modo de produção da economia, onde podemos 

levar em consideração que, durante a Revolução Industrial, é evidenciada a exploração da 

classe trabalhadora, estando esse fato associado à contradição Capital versus trabalho. 

Fazer um resgate do processo histórico no Brasil é compreender a invisibilidade da 

falta de proteção à criança e ao adolescente enquanto fenômeno expressivo da violação de 

direitos, sendo mais incisivo nas condições básicas de desenvolvimento infanto-juvenil.  

Desta forma, a realidade concreta do cenário brasileiro perpassa pelos elementos 

estruturais da dinâmica do sistema capitalista, tais como: a exclusão social, a exploração do 

trabalhador e a precarização das relações de trabalho em prol da concentração de riqueza, 

favorecendo a exploração do trabalho infantil. 

As causas são complexas para se compreender o trabalho infantil como expressão da 

questão social, tais como: a herança escravocrata e as condições econômicas da população 

brasileira, intitulados às práticas repressivas, às intervenções no universo privado e à 

moralização pelo trabalho. 

Padilha (2009), ainda menciona que: 

[...] Abolida a escravatura, sobreveio uma nova ideologia do trabalho revestida de 

uma roupagem dignificadora e civilizatória, que viria, inclusive, despertar nos 

brasileiros sentimentos nacionalistas, propiciando a superação da preguiça e da 

ociosidade. A classe dominante fazia apologia do trabalho infantil como solução 

para todas as distorções da sociedade, sobretudo as morais. (PADILHA, 2016, p. 

03).   
 

É notório perceber que as consequências do trabalho infantojuvenil são muito 

perigosas e prejudiciais para a saúde física, mental, moral e social de uma criança ou 

adolescente, pois faz com elas se privem de viver o que cabe às mesmas de direito, obrigando-
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as, muitas vezes, a abandonar prematuramente a escola ou influenciando no rendimento e na 

frequência escolar, pois um trabalho longo e pesado afeta drasticamente qualquer pessoa que 

busca o conhecimento; ainda mais uma criança ou adolescente. 

No mundo contemporâneo, o trabalho infantil ainda se manifesta expressivamente, 

contudo, a reprodução é posta através de “novas” formas de exploração da força de trabalho. 

A precarização do trabalho, o desemprego, o exército industrial de reserva e a falta de 

políticas públicas efetivas são fatores que demandam a intervenção do assistente social, 

muitas vezes, exigindo a busca de novas proposições e/ou estratégias a fim de destrinchar as 

expressões da questão social maquiada nas relações contraditórias expostas no sistema 

econômico capitalista. 

Segundo dados apresentados por Caoli (2015), estudos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

mostraram que cresceu o trabalho infantil no Brasil em 2014. No ano, havia 554 mil crianças 

de 5 a 13 anos trabalhando. Esse número é 9,3% maior do que em 2013, quando registrou 506 

mil conforme Gráfico 01 abaixo. 

GRÁFICO 01: Dados acerca do Trabalho Infantil no Brasil em 2014 – IBGE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Fonte: CAOLI (2015).  

Desde os anos 1990, surgiram diversos programas, leis, políticas e mecanismos de 

intervenções do trabalho infantil no Brasil. Dentre os quais, pode-se citar o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), talvez o mais conhecido. O PETI é um programa do 
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Governo Federal que visa erradicar todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes 

menores de 16 anos e garantir que frequentem a escola e atividades socioeducativas. É um 

programa que garante inúmeros benefícios, sejam eles financeiros, de capacitação dos 

familiares, e do próprio adolescente para a geração de renda, já que o público-alvo são 

justamente crianças e adolescentes com o objetivo de tirá-los do mercado de trabalho infantil 

que é explorador. 

Em consequência do PETI, surgiu a Bolsa Família como instrumento de erradicação 

ou diminuição também da pobreza. Ramos (2015) sugere, em seu estudo, que, dentre os 

fatores que estariam ligados à diminuição da pobreza, está o Programa de Transferência de 

Renda - Bolsa Família. A partir disso, o autor defende que “Os programas de transferência de 

renda com condicionalidades seriam particularmente bem focalizados e, nesse sentido, teriam 

tido impacto direto sobre a pobreza e a distribuição” (RAMOS, 2015, p. 04). 

Tal programa foi criado em 2003. Convertido em Lei em 2004, unificou outros 

programas já existentes, como a Bolsa Escola, Cadastro Único, Bolsa Alimentação, Auxílio 

Gás e Fome Zero, todos com o mesmo objetivo de ajudar financeiramente famílias mais 

pobres ou com outros fatores que se enquadrassem nessa distribuição. Além da importância 

dos programas que incentivam jovens e crianças na geração de renda, na diminuição da 

pobreza e na inserção na sociedade, seria preciso políticas que planejassem e verificassem tais 

intervenções e suas consequências na vida desses indivíduos. 

Com isso, visando ao esclarecimento e/ou conhecimento dos usuários que são parte 

interessada deste estudo, pois nem sempre são orientados referentes às leis que regem os seus 

direitos, foi realizada às 15h do dia 25 de outubro de 2017, no Sesc Ler São Lourenço da 

Mata, uma intervenção pela estagiária autora deste artigo, hoje assistente social inscrita pelo 

Conselho Regional de Serviço Social nº 10.993, com o grupo social de adolescentes frente a 

esta questão. Foi disponibilizado o espaço da Biblioteca para a realização das orientações com 

a supervisora, também foi disponibilizado um equipamento de Datashow pela equipe de 

Informática para a apresentação dos slides elaborados para facilitar a compreensão do grupo 

feita pela autora, trabalhando a afeição do grupo para o aprendizado. A análise minuciosa do 

estudo faz perceber que, por mais avanços que tenhamos adquirido no Brasil, ainda temos 

fragilidades acerca do trabalho infanto-juvenil. Precisamos discutir mais acerca desta 

temática.  

Foi realizada uma discussão sobre o que é trabalho infanto-juvenil, fazendo um resgate 

histórico do marco da proteção da criança e do adolescente: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), dos programas e das políticas sociais que reafirmam estas garantias 
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preconizadas pela lei, que envolvem a erradicação do trabalho infanto-juvenil e o acesso a 

direitos, tais como: educação, saúde, alimentação, moradia e lazer.  

Por fim, com objetivo de proporcionar aparato teórico para estudantes, pesquisadores e 

profissionais acerca da temática deste estudo, integramos a metodologia aplicada com os 

resultados alcançados partir desta produção. 

Vale frisar que existem diversas formas que se expressam como exploração do trabalho 

infantil, seja no campo ou no meio urbano, muitas crianças têm sua infância roubada através 

do trabalho forçado, muitas vezes por seus próprios familiares, vício em drogas, ou 

simplesmente ausência de estrutura familiar. Esta exploração se reproduz nas mais variadas 

formas, através da prostituição, tráfico de drogas, trabalho em semáforos vendendo balas, por 

exemplo, trabalho sob condições desumanas ou insalubres. Segundo a Constituição Federal de 

1988, é permitido o trabalho infantil como aprendiz a partir dos 14 anos de idade mediante 

toda proteção legislativa que é oferecida. 

Segundo Custódio (2009)  

[...]mais um fator a ser destacado é o trabalho sem remuneração das crianças e dos 

adolescentes, em atividade doméstica familiar, considerado na maioria das vezes 

como cooperação às famílias. É necessário diferenciar tarefa e trabalho. E ainda: 

“que a mão de obra infantil sempre foi utilizada como uma mão de obra de pequeno 

custo ou sem custo algum, sempre à subordinação da família. (CUSTÓDIO, 2009 

apud SOUZA e SOUZA, 2010).  

De acordo com Custódio e Veronese (2007), a exploração do trabalho infantil está 

enraizada na cultura de variados locais, indício do passado, resistente à transformação. 

(CUSTÓDIO e VERONESE, 2007 apud SOUZA e SOUZA, 2010). 

Finalmente, é preciso enfatizar a urgência do empenho para vencer as limitações do 

conjunto de garantias de direitos da criança e do adolescente na eficaz erradicação do trabalho 

infantil, com o exclusivo cuidado e a insuficiente capacidade de atendimento da demanda do 

Conselho Tutelar e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É necessária a 

consolidação da interação da Rede Municipal de proteção à criança e ao adolescente 

abrangendo um acordo capaz e eficaz para a elaboração de uma proposta para a prevenção e a 

superação da dificuldade de integração do sistema de garantias de direito. 

O fenômeno social do trabalho infantil nega direitos fundamentais cotidianamente às 

crianças e adolescentes, restringindo o acesso à educação, ao lazer, à cultura e à convivência 

familiar e comunitária. Não obstante, as políticas sociais e os fundamentos jurídicos que 

abarcam o enfrentamento a esse problema, preconizados e assegurados no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) - Lei Federal nº8.069/90; na Constituição Federal de 1988; nas 



7 

Convenções n° 138 e 182 da OIT; na LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social e na CLT- 

Consolidação das Leis Trabalhistas, há uma construção de um abismo social pertinente e 

ratificado pela luta de classes que reproduz, assim, o crescimento constante da exploração de 

trabalho infanto-juvenil no Brasil.  

O fato é que, além das políticas e ações públicas voltadas à erradicação do trabalho 

infanto-juvenil, há que se falar das ações e programas não-governamentais que contribuem 

efetivamente nesse combate constante travado na resistência e no enfrentamento dessa 

problemática. 

No cotidiano profissional, é importante estar atento à realidade, extrapolando os 

limites do imediatismo; compreendendo como se apresenta as expressões da questão social, 

buscando as particularidades da demanda sob a intervenção profissional; galgar  as três 

dimensões que materializam o fazer profissional, a dimensão teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa; para que, através das mediações, possa permitir compreender as 

causas do fenômeno apresentado. Também é fundamental construir uma postura crítica, sem 

que haja juízo de valor e/ou pré-julgamento, compreendendo o cerco cultural, realizando 

estudos, abordagens e articulando as redes de serviços. 

Legitima-se, portanto, a relevância do Serviço Social no enfrentamento ao trabalho 

infantil, desde a elaboração até a execução de políticas e programas que atendam 

veementemente as necessidades sociais, tendo como norte um caráter universal e efetivo, 

sobretudo, no que se refere à proteção integral em compromisso com o protagonismo e 

emancipação da criança e do adolescente.  

Os/as assistentes sociais brasileiros/as vêm lutando em diferentes frentes e de 

diversas formas para defender e reafirmar direitos e políticas sociais que, inseridos 

em um projeto societário mais amplo, buscam cimentar as condições econômicas, 

sociais e políticas para construir as vias da equidade, num processo que não se 

esgota na garantia da cidadania. A concepção presente no projeto ético-político 

profissional do Serviço Social brasileiro articula direitos amplos, universais e 

equânimes, orientados pela perspectiva de superação das desigualdades sociais e 

pela igualdade de condições e não apenas pela instituição da parca, insuficiente e 

abstrata igualdade de oportunidades, que constitui a fonte do pensamento liberal 

(CFESS, 2009, p. 11). 

O estigma naturalizador, cultural e social do trabalho infantil como prática moralizadora, que 

pactua com o desenvolvimento da população infanto-juvenil, é elemento favorável para a 

perpetuação do trabalho infantil. É necessário requerer do Estado, enquanto garantidor dos 

direitos, traçar estratégias que visem fomentar a ampliação do sistema de garantia de direitos 

relacionados à promoção e proteção da criança e do adolescente. 
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RESULTADOS 

 Considerando a análise de caráter qualitativo, desenvolvida a partir de uma palestra 

discursiva com o grupo Jovens do Século XXI do Sesc Ler São Lourenço da Mata, com a 

presença da assistente social da entidade, buscou-se salientar a questão do trabalho infanto-

juvenil sob a perspectiva educativa, de sensibilizar e/ou conscientizar, levando em 

consideração o Estado como garantidor dos direitos. A sociedade civil e os pais devem refletir 

e se apropriar do conhecimento a fim de traçar estratégias para enfrentar este fenômeno social 

denominado trabalho infanto-juvenil e visando à sua erradicação. 

 O estudo se fez relevante, pois a realidade do trabalho infanto-juvenil ainda se 

apresenta no cenário atual, conforme a explanação da autora para os 16 integrantes do grupo. 

Na ocasião, a palestrante obter junto aos entrevistados fez referências sobre o trabalho 

precoce, identificando em quais atividades está presente, como é percebido ou caracterizado, 

como é aceito e/ou negado e suas variações. E, ainda, quais foram as legislações pertinentes 

utilizadas para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

 A análise da pesquisa qualitativa trouxe o conhecimento da complexidade das 

problemáticas sociais, sendo fundamental reiterar a necessidade de políticas sociais. Somente 

assim, as ações integradas serão capazes de mobilizar toda a sociedade no combate ao 

trabalho precoce, protegendo a população infanto-juvenil contra qualquer tipo de negligência, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

CONCLUSÕES 

 É necessário reiterar que a problemática do trabalho infantil ainda existe como reflexo 

político, cultural e social. Não é fácil fazer uma leitura crítica acerca deste contexto do 

trabalho infantil, que esteve marcado em todo processo histórico no cenário mundial, 

incluindo o Brasil, tendo em vista que existem outras faces da realidade que se apresentam 

nesta teia da exploração da mão de obra infantil. 

Assim, exige-se uma constante reflexão para combater e enfrentar o trabalho infantil 

como expressão da questão social, sendo essencial o papel do Estado enquanto tutor desses 

“direitos fundamentais” aos infantes. A sociedade civil deve se manter atenta, fiscalizando, 

por mais precária que ainda seja, em razão das decisões serem submetidas ao controle 

burocrático, centralizadas e clientelistas dos representantes governamentais. É importante 

também se inserir nos espaços de discussões já que o sistema econômico capitalista tende a 

mistificar a realidade do trabalho infantil como algo honroso, honesto, naturalizando o 

fenômeno “é melhor criança estar trabalhando do que roubando”, “o trabalho educa”. O 
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trabalho infantil foi tecendo sua originalidade a partir de crianças e adolescentes que 

apresentam uma sequência de desigualdades, tais como: a pobreza, a baixa escolaridade, o 

local de moradia, por gênero ou por condição pessoal, por raça/etnia, dentre outras.  

Contudo, só nos anos 1990, surgiram as políticas de combate ao trabalho infantil. É 

notório observar um grande avanço nos dias atuais, comparado a outros momentos da história, 

todavia, ainda há um número acentuado de crianças e adolescentes inseridos no trabalho 

precoce, acarretando problemas físicos e psicológicos irreversíveis.  

Os instrumentos de proteção contra a exploração do trabalho infantil surgem com a 

perspectiva de atenuar esta prática, sendo intensificado pelos Direitos Humanos atrelados a 

um sistema garantidor e protetor junto com a ONU e suas agências, tratados e convenções, 

enxergando com mais clareza as realidades de violações de direitos. 

 A partir de uma análise, no âmbito das políticas públicas socioassistenciais amparadas 

pela Constituição Federal de 1988, reconhece-se o direito das crianças e adolescentes ao “não 

trabalho” e compreende a Assistência Social no rol da proteção integral desses indivíduos. 

Conclui-se que a exploração do trabalho infantil é seletiva, atingindo principalmente 

as crianças menos favorecidas economicamente, denominadas pobres. Elas são protagonistas 

deste cenário, sendo expostas a inúmeros prejuízos de ordem biológica, social, física, moral, 

prejudicando seu futuro e perpetuando a amarga exclusão social. 

Desta forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Artigo 4º determina que: 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

Por fim, o profissional de Serviço Social deve intervir nas expressões de questão social 

e em suas novas reproduções, o que consiste na luta pelos direitos, no que se refere aos 

infantes. O marco legal para a intervenção está na Constituição de 1988, e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Esse trabalhador precisa adotar uma ação crítica, fundamentada no 

método materialista histórico-dialético, em consonância dos valores do projeto ético-político 

do Serviço Social, a fim de realizar uma intervenção efetiva, articulando com as redes de 

proteção e rompendo com o imediatismo que fragmenta a ação profissional.  
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