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“A utilização da mão de obra da criança e do/a adolescente 
ocorre numa forma de sequestro da infância, em uma 
imposição da situação de pobreza na qual vivem, em condi-
ções precárias e prejudiciais ao seu desenvolvimento, como 
uma estratégia de sobrevivência.” Esta afirmação feita no 
CFESS Manifesta publicado em junho de 2014 dá uma 
dimensão da realidade de crianças e adolescentes que 
acabam sendo obrigadas a trocar o lazer e a escola pela 
entrada no mundo do trabalho, seja para reforçar a renda 
familiar ou para ter uma ocupação e “não ficar na rua”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) 
significou um importante avanço na defesa dos direitos 
destes jovens e proı́be qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Além 
disso, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
estabelece uma série de normas para evitar a inserção 
precoce no mundo do trabalho, a exemplo do Programa 
Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, do 
qual o Brasil é signatário.

Apesar disso, a exploração do trabalho infantil ainda é uma 
realidade que precisa ser fortemente combatida, especial-
mente por meio de polı́ticas públicas. No Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil, o CRESS-PR em Movimento 
aborda este tema fundamental para a defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes e fala sobre o papel das/dos 
Assistentes Sociais nesta luta.

Contexto do trabalho infantil

Nos anos 1990 não era incomum abrir jornais e revistas ou 
assistir a um telejornal e se deparar com crianças trabalhan-
do em carvoarias ou em outras situações de exploração do 
trabalho infantil. Embora esta realidade tenha mudado 
significativamente neste novo século, a situação do trabalho 
infantil no mundo todo ainda é alarmante. 

Segundo o Relatório Mundial sobre Trabalho Infantil 2015, 
elaborado pela OIT, 168 milhões de crianças realizavam 
trabalho infantil no mundo. Destas, 120 milhões têm idades 
entre 5 e 14 anos e aproximadamente 5 milhões vivem em 
condições análogas à escravidão.

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicı́lios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatı́stica (IBGE), em 1992 mais de 8 milhões de 
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crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam. Em 
2011, este número caiu para mais de 3,5 milhões, o que 
significa uma redução de 56% em relação a 1992.

Em 2014, a população de crianças e adolescentes entre 5 e 17 

anos era de 41,1 milhões. Destas, 3,3 milhões (8,1%) traba-

lhavam, 143 mil a mais do que em 2013 (aumento de 4,5%). 

Entre 2014 e 2015 foi registrado um aumento de 8,5 mil 

crianças expostas ao trabalho infantil, na faixa etária dos 5 

aos 9 anos, o que representa 11% de pessoas nesta idade. 

Entre crianças e adolescentes com idades de 10 a 17 anos 

houve redução de 659 mil, o que equivale a 20%. 

A professora Lenir Mainardes, do Departamento de Serviço 

Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 

membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e 

Assessoria na área da Infância e Adolescência-NEPIA, 

aponta algumas hipóteses para a redução ocorrida entre 1992 

e 2011 (em particular a partir de 2003) e o aumento nos 

últimos anos. Segundo ela, uma das razões para a redução é 

que a economia, em termos de emprego, estava melhor. 



Por outro lado, a recente crise polı́tica vem resultando no 

desmonte do Estado e retrocessos em direitos, com forte 

redução de polı́ticas públicas que afeta principalmente as 

famı́lias mais vulneráveis. Além disso, o aumento do desem-

prego também repercute nas famı́lias mais pobres e faz com 

que crianças pequenas passem a trabalhar para complemen-

tar a renda familiar. 

O retrocesso nas ações do Plano Brasil sem Miséria e o corte 

nos direitos trabalhistas, que resulta na precarização do 

trabalho, também são fatores contribuem para este cenário 

de aumento dos números do trabalho infantil. 

Contribuições do Serviço Social nesta luta

O Serviço Social tem como um dos seus princı́pios fundamen-

tais fazer a defesa intransigente dos direitos humanos. Uma 

das bandeiras de luta do Conjunto CFESS/CRESS é “defen-

der os direitos de crianças e adolescentes, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e legislações complementa-

res sintonizadas com a defesa destes direitos” (conforme 

documento aprovado no 44º Encontro Nacional). 
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Neste sentido, também é tarefa cotidiana da/o Assistente 

Social lutar para que crianças e adolescentes tenham seus 

direitos assegurados, conforme afirma a professora Lenir 

Mainardes: “A especificidade da nossa profissão nos coloca 

muito próximo ao cotidiano da vida das famı́lias. Poucos 

profissionais conseguem estar tão próximos deste 

cotidiano. Neste sentido, fazer o enfrentamento do 

trabalho infanto-juvenil para nós, assistentes sociais, é 

mais do que justificável”.

Dentre as possibilidades de contribuição das/os assistentes 

sociais no combate ao trabalho infantil estão: atuação na 

formulação e acompanhamento de polı́ticas públicas; 

atuação no âmbito do Sistema U� nico de Assistência Social 

(SUAS), utilizando-se desta importante rede de assistência 

social, visando a garantia de renda e autonomia; atuação 

junto aos programas para “jovens aprendizes” de forma a 

assegurar que eles trabalhem de forma protegida; desenvolvi-

mento de ações no Programa de Erradicação do Trabalho 

infantil nos municı́pios com alta incidência; somar esforços 

em ações de informação, mobilização dos territórios, 

proteção social, identificação de crianças no trabalho infantil, 

apoio e acompanhamento à defesa e responsabilização e 

monitoramento; atuação em organizações da sociedade civil e 

em movimentos sociais; produção de estudos e pareceres que 

visam o acesso a um conjunto de polı́ticas públicas, bem como 

subsidiar em matéria de Serviço Social as decisões do sistema 

de justiça; na produção de conhecimentos crı́ticos que 

revelem a realidade e apontem soluções; no desenvolvimento 

de ações de defesa dos direitos e do protagonismo infanto-

juvenil; nos conselhos de polı́ticas públicas setoriais e de 

defesa de direitos;  entre outras ações.

Existem muitas violações de direitos que são invisibiliza-

das socialmente e o Serviço Social possui o compromisso 

ético de explicitar, tanto os determinantes relacionados à 

desigualdade, quanto os fatores que criminalizam as 

famı́lias e expõem as crianças e adolescentes à revitimiza-

ções ou reproduzem sua condição. E�  preciso, também, dar 

visibilidade ao trabalho infantil doméstico que atinge 

especialmente as meninas, às migrações forçadas, descons-

truir discursos que naturalizam e reproduzem a pobreza 

que afeta a maioria da população, que reside especialmente 

em territórios mais desiguais e desprovidos de polı́ticas 

públicas de qualidade. E�  preciso debater os efeitos regressi-

vos impostos pelas reformas em curso e fortalecer a luta 

coletiva por direitos amplos.

E�  preciso atuar cotidianamente no processo de educação em 

direitos humanos, na defesa de direitos, no fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos, na construção de um amplo 

sistema de proteção social, por cidades e um paı́s que proteja 

suas crianças e adolescentes, mas justo e igualitário. 

Entre outros fatores apontados pela professora para aquela 

significativa redução estão: integração do PETI com o Bolsa 

Famı́lia em 2005, o que permitiu que situações de trabalho 

infantil fossem identificadas;  a partir de 2005, a Lei Orgânica 

da Assistência Social fortaleceu a atuação com crianças em 

situação de trabalho; em 2011, a criação do Plano Brasil Sem 

Miséria possibilitou a busca ativa para haver redução dos 

números, em ação integrada das polı́ticas de saúde e educa-

ção, dentre outras, com famı́lias empobrecidas e em situação 

de extrema miséria que tinham filhos envolvidos na coleta de 

material recicláveis, lixões.
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