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TRABALHO INFANTIL NAS ÁREAS RURAIS

José Augusto Bezerra da Silva

RESUMO:  O  presente  artigo  consiste  em  trazer  o  entendimento,  através  de
pesquisas bibliográficas e documentais, uma evolução histórica a respeito da origem
do trabalho infantil. O principal objetivo desse estudo é demonstrar as hipóteses que
são permitidas,  o  trabalhar  precocemente,  como o jovem aprendiz,  mostrando a
história dos menores, que legalmente são proibidos de trabalhar devido à idade, mas
que lutam para sobreviver tendo que laborar desde cedo em condições precárias. O
artigo tentará mostrar também, o descuido das autoridades e de toda sociedade em
geral,  que  demonstram  não  dar  importância  para  a  proteção  desses  menores
esquecendo de seus direitos fundamentais à frequência escolar, lazer, brincadeiras,
convívio social e familiar suficiente etc. Para entendermos melhor, será realçado na
Constituição Federal,  na Consolidação das Leis  do  Trabalho após as alterações
atribuídas  pela  Lei  10.097/2000  e  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei
8.069/90),  como forma de proteção e  garantia  de  cuidados para  os  menores,  e
abordando também sobre o  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),
que é um programa do Governo Federal que tem como objetivo erradicar todas as
possíveis  formas de trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos e
garantir que eles frequentem a escola e atividades socioeducativas, tendo assim,
uma vida digna de criança.

Palavras chave: Trabalho infantil. Área rural. Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil. Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente. 

ABSTRACT:  The present article consisting of understanding through bibliographic
and documentary research, a historical evolution regarding the origin of child labor.
The main objective of this study is to demonstrate the hypotheses that are allowed to
work  early,  as  the young apprentice,  and showing the  story of  children who  are
allowed  to  work  due  to  age,  but  struggle  to  survive  having  to  laboring  early  in
precarious  conditions  in  return  of  exchanged  miserable.  The  article  also  shows
carelessness  of  the  authorities  and  society  in  general,  demonstrating  not  give
importance to the protection of children, forgetting that their fundamental rights are
school  attendance,  leisure,  play,  socialize and enough family  etc.  To understand
better, is being highlighted it in the Constitution, in the Consolidation of Labor Laws
as  amended  assigned  by  Law  10,097  /  2000  and  the  Statute  of  Children  and
Adolescents (Law 8.069 / 90), in order to protect and guarantee care for minors and
addressing also about PETI which is a federal  government program that  aims to
eradicate all  possible ways  of working children and adolescents younger  than 16
years and ensure that they attend school and socio-educational activities,  thus, a
child's dignity.
Key words: Child labor. Rural area. Child Labor Eradication Program. Fundamental
Rights of Children and Adolescents
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INTRODUÇÃO 

A erradicação do trabalho infantil é  uma causa internacional. No Brasil, as

crianças  ainda  são  exploradas  em fábricas,  áreas  rurais,  grandes  centros  e  até

mesmo em ambientes domésticos, como acontece com mais frequência. Meninas

desde muito pequenas, já trabalhando como babás e diaristas, realizando trabalhos

muitas das vezes, somente em troca de comida e estadia.

Infelizmente nos dias de hoje, ainda são observados trabalhadores  menores

longe da escola e se prestando a realizar serviços, inclusive, insalubres e perigosos,

como trabalhos em minerações com a utilização de explosivos, confecção de fogos

de  artifício,  a  brita  e  lavra  de  pedra,  e  atividades  rurais  como  por  exemplo,  a

utilização de mão de obra em cortes de cana e exploração carvoeira, dentre outros.

E apesar de toda a distância que se tem do período da Revolução Industrial

(Século XVIII), ainda se observa entre nós brasileiros, uma jornada de trabalho ilegal

e desumana para estes menores.

É um dever do Estado, da família e da sociedade, assegurar a todas nossas

crianças, o direito à vida, saúde, alimentação e a educação, além de protegê-las da

exploração  e  da  violência.  Porém,  ainda  existe  muito  descaso  por  parte  das

autoridades competentes e da sociedade em geral, pois, enquanto cresce o número

de jovens vítimas do trabalho infantil, não são realizados maiores progressos, por

falta  de  entendimento  quanto  a  realização  de  Programas  de  Erradicação  do

Trabalho Infantil, como por exemplo o chamado (PETI). 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL DO TRABALHO DO MENOR

A evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, revela que até o final do

Século XIX, não existiam regras de proteção ao trabalhador. 



                                                                                                                                                                                  6

A economia era agrícola e formada por um sistema econômico baseado na

utilização de mão de obra escrava.

Nesse período, os escravos trabalhavam nas fazendas, nas lavouras, nos

serviços urbanos de transporte de pessoas e cargas, nos comércios das cidades,

nos serviços domésticos e na grande maioria das vezes o serviço era pesado. 

 Os frutos dos serviços prestados pelos escravos, eram revertidos para seus

proprietários. Não haviam regras de proteção trabalhista, pois todo o controle do

trabalho e da produção iam diretamente para as mãos dos seus patrões. 

 Os escravos não tinham qualquer direito, sofriam agressões psicológicas e

muitas vezes físicas, por isso, via-se constantemente casos registrados de rebeliões,

fugas e organização de confrontos, tudo em busca da liberdade.

Antigamente, aos escravos, sendo maiores ou menores de idade, não era

assegurado nenhuma proteção por lei, e os patrões empregavam os menores, não

somente em atividades domésticas,  mas também nas indústrias que existiam na

época, nas olarias e em todo trabalho duro nos campos. 

 

 

Uma vez desenvolvidos fisicamente, esses menores eram vendidos a outros

senhores que os transportavam para regiões distantes, separando-os sem piedade

do amparo materno, e do convívio familiar.

Apesar da abolição da escravatura no Brasil, a situação das crianças dessas

famílias  lançadas  ao  trabalho  precocemente,  acabou  se  agravando  ainda  mais,

devido as condições precárias e desumanas. A falta dos elementos básicos para

sobrevivência, fazia com que esses jovens ficassem reféns de seus antigos patrões,

que com isso davam continuidade as explorações de seus trabalhos, apenas em

troca  do  mínimo  para  viver,  como  se  estivessem  realizando  um  favor  a  essas

famílias.

O trabalho  infantil  se  expandiu  rapidamente  no  Brasil  com o processo  de
industrialização do pais, no final do século XIX e no início do século XX. E, o
exemplo da Europa, os empregadores das indústrias no Brasil constataram,
com a escravidão, que as crianças representavam mão-de-obra mais barata,
facilmente  adaptável  e  manipulada  com  extrema  destreza,  dada  a  sua
ingenuidade. (LIBERATI; DIAS, 2006. p.22)

Com o fim da escravidão, os imigrantes substituíram os africanos na lavoura,
em especial nas fazendas de café do interior paulista. No contrato entre colono
e fazendeiro, entrava o trabalho da família toda. As condições de vida eram
péssimas,  por  isso  muitas  famílias  foram embora  ruma  às  cidades.  Ali,
formaram a  base  do  mercado de  trabalho  para  a  indústria  brasileira,  que
ensaiava os primeiros passos. (PORTO; HUZAK; AZEVEDO, 2014, p. 42).
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Na atualidade, muito se tem feito para erradicar o trabalho infantil, ou pelo

menos,  amenizar  seus  impactos  negativos.  As  autoridades  Brasileiras  tem

procurado implantar programas de políticas públicas com  a expectativa de trazer

melhoras a vida desses menores, e em contrapartida, as suas famílias.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2011, através da

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), apontou dados de que

no Brasil, cerca de 53,4% dos menores entre 05 e 13 anos de idade trabalhavam,

mas não recebiam salário. Porém, esse índice ao ser confrontado com o ano de

2009, demonstra uma queda significativa, significando que menos 597 mil crianças

ou adolescentes estão trabalhando no Brasil, em comparação com o ano de 2009.

A força de trabalho dos menores foi inserida no processo de sobrevivência

das famílias, uma vez que eles trabalhavam também para ajudar no próprio sustento

e  no  de  seus  pais,  e  como  não  havia  legislação  que  amparasse  a  classe

trabalhadora  e  principalmente  as  crianças,  as  injustiças  sociais  eram  as  mais

diversas.

2  PRINCÍPIO  DA PROTEÇÃO  INTEGRAL  DO  TRABALHO  DO  MENOR  COM

MAIS DE 14 ANOS

         A Constituição Federal de 1988, atual legislação, define o trabalho infantil

como uma atividade exercida por qualquer pessoa abaixo dos 16 anos, salvo na

condição de aprendiz, permitida a partir  dos 14 anos. Sendo proibidas atividades

insalubres, penosas, noturnas, pesadas, que coloquem em risco o desenvolvimento

psíquico, moral e social das crianças.

Trabalho Infantil – Atividade Insalubre:

              

 

   O artigo 7º, inciso XXXIII,  da CRFB, proibe o trabalho insalubre para os
menores de 18 anos, sendo certo que o labor em contato com solventes
consta  na  lista  das  piores  formas  de  trabalho  infantil  (Decreto
nº.6.481/2008).  A  gravidade  da  situação  faz  exsurgir  a  necessidade  de
reparar o dano. EMENTA: IND. Demonstrando que a trabalhadora exercia
atividade  insalúbre,  especialmente  em  se  tratando  de  pessoa  em
desenvolvimento  (adolescente  de  16  anos),  tutelada  pelo  princípio  da
proteção integral consagrado nos artigos 227 da CF e 1º e 3º do ECA, bem
como  na  convenção  182  da  OIT,  o  dano  moral  é  evidente  e  decorre
diretamente  do  ato  ilícito  à  guisa  da  presunção  natural  (dano  em  re
ipsa).ENDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  TRABALHO  INFANTIL.
ATIVIDADE INSALUBRE. LISTA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO
INFANTIL  –  DECRETO  Nº.6.481/2008.   (Proc.00354-2012-015-03-00-9-
RO)  (DOC. LEGJUR 136.2322.3001.0000)
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A proteção integral dada pela legislação está exposta na LEI Nº 8.069, DE

13 DE JULHO DE 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

em seu art. 3º estabelece que:

A  criança  e  o  adolescente  gozam  de  todos  os  direitos  fundamentais
inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta  Lei,  assegurando-se-lhes,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e igualdade.

  A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, impõe ao Estado e a

sociedade o dever de assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta

prioridade,  o  direito  à vida,  a  saúde,  a  alimentação,  a  educação,  ao  lazer,  a

profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência

familiar  e comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em 13 de julho de 1990, foi sancionado através do Presidente da República,

a lei n° 8.069, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que somente entrou

em vigor noventa dias depois da sua publicação e que foi criada para regulamentar

as conquistas em favor da infância e da juventude. 

Segundo o autor, o caráter inovador da Proteção Integral, representa uma

ruptura  com  a  tradição  nacional  e  latino-americana,  inovando  em  termos  de

concepção geral e de processo de elaboração. Diz o autor:

         

            É elaborada através de normas especiais que lhes assegura o pleno desen-

volvimento físico, moral e intelectual.

       Essa doutrina afirma o valor intrínseco da criança como ser humano, a
necessidade de especial respeito à sua condição de pessoa em desen-
volvimento, o valor prospectivo da infância e da juventude, como portado-
ras da continuidade do seu povo, da sua família e da espécie humana e o
reconhecimento de sua vulnerabilidade,  o  que torna as crianças e  os
adolescentes merecedores de proteção integral por parte a família, da
sociedade e do Estado, o qual deverá atuar por meio de políticas espe-
cíficas  para  o  atendimento,  a  promoção e a  defesa  de  seus  direitos.
(COSTA, 1992, p.19)
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O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Doutrina de Proteção Integral

criada, que tem por fundamento a liberdade, respeito e dignidade. 

 A Proteção Integral não se enconcontra apenas disposta na lei, ou seja, a

sociedade não pode se desviar de realizar qualquer tipo de ação que vise à proteção

desses menores. Essa proteção enfatizada no Estatuto, é sinônimo de dar amparo

completo, sob todos os aspectos que contribuem para o desenvolvimento da criança

e do adolescente, assegurando todos os direitos fundamentais, proporcionando a

eles  efetivação  da  dignidade  humana,  contribuindo  para  seu  desenvolvimento  e

crescimento futuro.

2.1 Nas Áreas Rurais.

No final da década de 70 a questão do trabalho infantil ganhou destaque no

Brasil. Em Mato Grosso do Sul, famílias migravam em busca de trabalho, e eram

contratadas  por  arrendatários  para  trabalhar  em  plantações  de  eucaliptos  e  na

transformação deles em carvão vegetal. Com isso, diversas crianças entraram nessa

relação de trabalho, já que toda a família era envolvida. As crianças com mais de

quatro anos já eram consideradas aptas para trabalhar, carregando tijolos e lacrando

a entrada dos fornos com barro. Crianças maiores se transformavam em pequenos

trabalhadores  braçais,  ajudando  no  carregamento  e  no  processo  de  retirada  do

carvão  ainda  quente  dos  fornos.  Apesar  do  esforço  e  o  risco  que  corriam,  não

recebiam salários e sim comida,  uma forma que os empreiteiros utilizavam para

complementar o salário dos pais, que trabalhavam nas carvoarias e também nas

plantações.

Além da situação de miséria, as crianças ainda ficavam fora da escola. 

As condições encontradas por essas famílias de trabalhadores equiparavam-

se  as  das  fábricas  paulistas  do  início  do  século  XX,  em  que  coexistiam  a  má

alimentação, o ambiente insalubre, o autoritarismo nas relações trabalhistas, além

de jornadas longas que duravam entre doze a quatorze horas diárias. 

A situação só começou a tomar novos rumos a partir  dos anos 80, após

várias denúncias e divulgação dessa situação em todo o país. 
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Vários anos se passaram, e nos dias  atuais contamos com uma legislação

voltada para fiscalização, proibição, proteção e amparo ao trabalho do menor, mas

infelizmente, ainda podemos observar estarrecidos, que muitos Estados Brasileiros

em suas áreas rurais, continuam utilizando a mão de obra infantil.

A zona da Mata e a região de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro,

são as regiões onde se concentram a maior produção de cana-de-açucar desses

Estados, empregando um grande número de crianças trabalhadoras.

Em Novembro de 1999, segundo denúncias realizadas por um jornal de São

Paulo,  pelo  menos  quatro  mil  pessoas,  viviam  do  trabalho  semiescravo  nas

plantações de tomate, da região de Ribeirão Branco. 

Em  Salvador  na  Bahia,  existem  relatos  do  emprego  de  várias  crianças

trabalhando na “brita e na lavra” da pedra, no Município de Santa Luz.

O Estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do país, e na época da

colheita  desses  grãos,  os  produtores  empregam  toda  a  família,  onde  todos

trabalham nesta lavoura, incluindo as crianças.

Retornando a São Paulo, temos a extração da resina dos pinheiros, onde o

trabalho  de  crianças  e  adolescentes,  ainda  é  muito  comum  por  lá,  devido  ao

envolvimento de toda a família, que tira da atividade seu sustento. 

Relembrando o passado, o trabalho infantil no Brasil, não é algo novo, nossa

literatura  relata  casos  de  crianças  vindas  nas  caravelas  de  Cabral  que

desempenhavam  atividades  de  marinheiros,  dando  início  a  suas  carreiras  na

“armada”.

Assim  também,  eram  explorados  os  filhos  dos  escravos  e  as  crianças

indígenas,  que  além  de  serem  exploradas  no  duro  trabalho  braçal  sofriam  os

mesmos  maus-tratos  dos  adultos,  exercendo  suas  atividades  em  condições

insalubres e perigosas, que provocavam danos irreversíveis a saúde dos jovens em

desenvolvimento. 

Nos dias atuais, o trabalho infantil é proibido por lei como podemos verificar,

já ao adolescente, porém, é admitido em situações especiais.

 A Constituição Federal considera menor trabalhador aquele na faixa de 16 a

18 anos (artigo 7º, inciso XXXIII). Na CLT, a idade mínima prevista é de 14 anos,

desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz, que exige diversos re-
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quisitos a serem observados pelo empregador, como o contrato de aprendizagem, a

jornada de trabalho, as atividades que podem ser exercidas e a inscrição do empre-

gador e do menor em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional.

O trabalho do menor aprendiz não pode ser realizado em locais prejudiciais

a sua formação, desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e lo-

cais que não permitam a frequência à escola. Como o jovem se encontra em fase de

formação, a necessidade de trabalhar não pode prejudicar seu crescimento, o conví-

vio familiar e a educação, que lhe possibilitará as condições necessárias para se in-

tegrar futuramente a sociedade ativa. 

A princípio, o maior de 14 anos pode desempenhar todas as atividades, des-

de que com o acompanhamento de um empregado monitor que é o responsável

pela coordenação de exercícios práticos pelas atividades do aprendiz no estabeleci-

mento, conforme o programa de aprendizagem.

O trabalho doméstico também é proibido, por submeter o trabalhador (a) a

riscos ocupacionais.

A CLT se preocupa com a proteção do trabalhador menor, não somente o

menor  empregado.  Assim,  todos  os  menores,  trabalhadores  e  empregados,  são

envolvidos pelas normas protetivas, quanto ao horário, ambiente de trabalho, entre

outros aspectos previstos na CLT.

O art. 428 da CLT estabelece que: 

Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos
inscrito  em  programa  de  aprendizagem  formação  técnico-profissional
metódica,  compatível  com  o  seu  desenvolvimento  físico,  moral  e
psicológico,  e  o  aprendiz,  a  executar  com  zelo  e  diligência  as  tarefas
necessárias a essa formação.

Neste  artigo  428  da  CLT,  traz  sobre  o  trabalho  autorizado  de  menor

aprendiz, que é sujeito à formação profissional metódica de ofício, através de cursos

em operações ordenadas de conformidade com um programa, cuja execução se

faça sob a direção de um responsável, em ambiente adequado à aprendizagem, e

sempre através de contrato de trabalho escrito.

2.2 Dignidade da Pessoa Humana.
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A Constituição Brasileira de 1988 estabelece o princípio da dignidade da

pessoa humana sobre a base da posição da República Federativa do Brasil. Então,

não fez mais do que considerar que o Estado existe em função de todas as pessoas

e não estas pelo Estado. Assim, cada ação do Estado deve ser apreciada levando

em conta cada pessoa como um fim em si mesmo ou como um meio de outras

metas, sob pena de ser inconstitucional. 

Assim, procura-se conciliar os valores individuais e coletivos.No artigo 226,

parágrafo 7, foi enfatizada a família a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

Os  artigos  3º  e  23  inc.III,  inc.X,  foram  apresentados  como  "dos  objetivos

fundamentais" são responsáveis pelas afirmações de extermínio da pobreza e das

desigualdades sociais.

A Constituição estabelece no artigo 6º  o mínimo necessário para todos os

cidadãos,  que  são  a  educação,  saúde,  trabalho,  moradia,  lazer,  segurança,

previdência  social,  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos

desamparados. 

Portanto,  todos os direitos sociais  mencionados acima estão intimamente

ligados à dignidade da pessoa humana humana. No entanto, na prática, o Estado

não tem conseguido suprir esta garantida do mínimo constitucional, que combinado

com  a  ignorância  das  pessoas  sobre  os  seus  direitos,  resultando  na  falta  de

aplicabilidade da vontade do legislador constitucional

3 LEGISLAÇÃO SOBRE O MENOR E O TRABALHO RURAL

A lei que trata as relações de Trabalho Rural no Brasil é a Lei 5.889 de 08

de junho de 1973. Essa lei conceitua o que é empregado e empregador rural.

         Outra situação com relação ao menor, tratada pela Lei do Trabalho Rural é

com relação ao salário desses trabalhadores. Diz o art. 11 que maiores de 16 anos

(dezesseis anos) que trabalhem no meio rural é assegurado o salário mínimo igual

ao adulto trabalhador. Contudo, o problema está no seu parágrafo único, que diz que
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“ao empregado menor de 16 (dezesseis) anos é assegurado salário mínimo fixado

em valor correspondente à metade do salário mínimo estabelecido para o adulto”.

A regra disposta, era na realidade um fácil acesso para empregadores que

queriam aproveitar de mão de obra barata. A maioria desses jovens trabalha nas

mesmas condições  e  com a mesma carga  horária  que  os  adultos  trabalham,  e

mesmo assim o legislador  que criou na época não levou isso em consideração,

dando proteção legal a uma condição de desigualdade econômica entre os menores

de 16 (dezesseis) anos e os demais trabalhadores.

O que ocorre mais é que muitas crianças ajudam seus pais que trabalham

na lavoura a colher feijão, milho, café e a ordenhar vacas, e quando é período de

colheita, este sendo mais intenso, algumas dessas crianças faltam aulas por muitos

dias até finalizar a colheita. 

Muitas dessas pessoas, pais dessas crianças não entendem porque seus

filhos não podem trabalhar e acham normal faltarem aulas para ajudar a família na

lavoura, pois, muitos deles trabalhavam desde cedo.

Quanto mais aumenta a faixa etária nestas regiões, mais as crianças sentem

a necessidade de ir trabalhar, pois se tem mais facilidade devido ao grande número

de serviços e a falta de mão de obra, e na maioria das vezes, as escolas nas áreas

rurais são distantes das localidades onde vivem, dependendo de transporte que é

falho na maioria dos casos, mas aquelas que continuam estudando lutam contra o

cansaço, e o tempo para estudo é reduzido devido à longa trajetória de ida e volta

para casa, seja no transporte, seja na caminhada.

4  PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

O trabalho do menor é tratado na CLT, no Capítulo IV do Título III,  mais

especificamente nos artigos 402 ao 418, contudo,  a preocupação da CLT não é

somente quanto ao menor que trabalhe no meio rural.  Devido a isso, as normas

protetivas elencadas na CLT regulam todo e qualquer trabalho do menor.

Se a autoridade competente verificar que o trabalho exercido pelo menor

prejudique  sua  saúde,  seu  desenvolvimento  físico  ou  sua  moralidade,  essa

autoridade poderá obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a empresa, se for o
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caso, dar todas as condições para que isso aconteça, conforme art. 407. Caso a

empresa não tome as devidas providências,  poderá ser caracterizada a rescisão

indireta do contrato de trabalho, elencado no art. 483.

O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade,
salvo na condição de aprendiz.

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação
especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.
Art.  69.  O adolescente  tem direito  à  profissionalização  e  à  proteção  no
trabalho,  observados  os  seguintes  aspectos,  entre  outros:  I  -  respeito  à
condição  peculiar  de  pessoa  em  desenvolvimento;  II  -  capacitação
profissional adequada ao mercado de trabalho.

Segundo a legislação brasileira, o trabalho é proibido até os 18 anos em

atividades que são consideradas perigosas e insalubres as chamadas piores formas

de trabalho infantil. 

A Convenção 182 da OIT ratificada pelo Brasil em setembro de 2000, afirma

que é vedada a participação de menores de 18 anos em atividades que ofereçam

riscos à sua saúde e integridade física.

Nesse ponto são enquadradas as culturas agrícolas, a exemplo da maçã,

fumo, café, laranja e tomate, devido, entre outros riscos, à exposição a agrotóxicos,

uso  de  instrumentos  cortantes,  transporte  de  peso  excessivo  e  inalação  de

substâncias tóxicas.

Como  os  jovens  têm  uma  maior  sensibilidade,  a  pele  absorve  mais  os

agrotóxicos  do  que  os  adultos  e  muitos  deles  usam  foices,  machados,  objetos

pesados como enxadas que posteriormente, causam problemas em suas colunas,

por serem além de seus tamanhos, fora os problemas respiratórios e cicatrizes na

pele pelos cortes errados. O pior é a cicatriz interior que os patrões causam, devido

aos maus-tratos para com os menores, colocando em seu psíquico um bloqueio

futuro  e  muitas  dessas  crianças  ficam  com  a  dificuldade  de  manter  um

relacionamento  afetivo,  pois  quem deveria  protegê-los,  os  pais,  os  colocaram à

exploração. 

4.1 Proteção do Menor e a OIT
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A OIT,  Organização  Internacional  do  Trabalho  é  um órgão  que  trata  de

questões trabalhistas,  mas também sociais,  que se  preocupa com as condições

fundamentais do menor e protege seus direitos. 

A OIT, aprova Convenções Internacionais, que tem como objetivo a proteção

do menor visando à limitação em relação à idade mínima para o trabalho, trabalho

noturno, escolas técnicas, trabalhos proibidos, exames médicos, férias, orientação e

formação  profissional,  aprendizagem,  doenças  profissionais,  repouso  semanal

remunerado, desemprego, entre outras. 

Dentre as Convenções da OIT que objetivam a melhoria das condições de

vida e de trabalho do menor sempre respeitando seus direitos fundamentais, estão

as seguintes:

Convenção nº 5 de 1919, que fala sobre a idade mínima para o trabalho na

indústria; convenção nº 6 de 1919, sobre a idade mínima para o trabalho noturno na

indústria; convenção nº 7 de 1920, sobre a idade mínima para o trabalho marítimo;

convenção nº 10 de 1921, sobre a idade mínima para o trabalho na agricultura e

proibição do trabalho durante o horário escolar; convenção nº 13 de 1921, sobre a

idade mínima para o trabalho em atividades industriais de pintura com uso de sais

de  chumbo;  convenção  nº  15  de  1921,  sobre  a  idade  mínima  para  o  trabalho

marítimo na função de paioleiro e foguista; convenção nº 16 de 1921, sobre o exame

médico para admissão no trabalho marítimo; Convenção nº 33 de 1932, sobre a

idade mínima para admissão nas atividades não industriais. Entre outras. 

A Convenção nº 138 de 1973, estabelece a fixação de idade mínima para

admissão  no  emprego  e  englobou  todas  as  convenções  anteriores  que  falavam

sobre a idade mínima para admissão no emprego, considerando que a faixa etária

para essa finalidade deve respeitar um nível adequado ao desenvolvimento físico e

mental do menor. Estabelece o artigo 6º da Convenção nº 138 de 1973 que:

Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e jovens em
escolas de educação vocacional  ou técnica ou em outras instituições de
treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas de no mínimo quatorze
anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado dentro das
condições  prescritas  pela  autoridade  competente,  após  consulta  com as
organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, onde as
houver, e constituir parte integrante de: a
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Também estabeleceu que cada País Membro deve fixar a idade mínima e as

condições  de  ingresso  do  menor  no  mercado  de  trabalho,  levando  em conta  o

estágio de desenvolvimento de cada país, que não poderá ser inferior à idade de

conclusão da escolaridade compulsória,  ou, em qualquer hipótese, não inferior  a

quinze anos.

Possuidor hoje em dia, de um ordenamento jurídico que repele a utilização

precária e desumana do trabalho no Brasil, e com exclusividade o do trabalhador

menor, o Brasil é considerado como o país que mais se envolveu na elaboração e

desenvolvimento de normas para combater tão grave problema social que persiste

através do tempo trazendo consequências danosas para nossos jovens, que perdem

com isto acesso à educação e direitos sociais, incidindo mais frequentemente nas

áreas rurais,  onde o poder  público chega com precariedade,  tardiamente,  ou na

grande maioria, nem chega.

4.2 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

O PETI é um programa do 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.

Esse programa, é executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate  à  Fome,  é  desenvolvido  em  parceria  com  os  diversos  setores  dos

governos estaduais, municipais e da sociedade civil. Dessa forma pretende-se que o

PETI chegue a todas as crianças que trabalham.

Além dos benefícios  financeiros,  o  programa oferece  ainda os  seguintes

benefícios:  Apoia  e  orienta  as  famílias  beneficiadas  por  meio  de  atividades  de

capacitação e geração de renda; Fomenta e incentiva a ampliação do universo de

conhecimentos da criança e do adolescente, por intermédio de atividades culturais,

desportivas  e de lazer,  no período complementar  ao do ensino regular  (Jornada

Escolar Ampliada); Estimula a mudança de hábitos e atitudes, buscando a melhoria



                                                                                                                                                                                  17

da  qualidade  de  vida  das  famílias,  numa  estreita  relação  com  a  escola  e  a

comunidade.

O público do PETI são as famílias com crianças e adolescentes menores de

16 anos que estão envolvidos com trabalho infantil.

Para permanecer no programa, a família será avaliada de acordo com os

seguintes  critérios:  Retirada de todas as crianças ou adolescentes de atividades

laborais e de exploração, ter frequência mínima da criança e do adolescente nas

atividades de ensino regular e nas Ações Socioeducativas e de Convivência (jornada

ampliada) no percentual mínimo de 85% (oitenta e cinco) da carga horária mensal.

 CONCLUSÃO

 O presente artigo abordou as principais causas do trabalho infantil no Brasil,

indicando os índices feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

sobre a porcentagem de crianças que ainda trabalham, principalmente nas áreas

rurais do Brasil, contribuído pelo fato do fácil acesso que os empregadores possuem

para chegarem até elas,  pois,  devido à distância das escolas nessas áreas e a

dificuldade  dos  transportes,  se  tornam  presas  fáceis,  pela  necessidade  de

sobreviverem com suas famílias. 

 Também deixou claro, que a Constituição de 1988 abrange o Princípio da

Proteção Integral do menor, procurando garantir todos seus direitos à cidadania, que

deve ser  ação prioritária do Estado. 

Mediante a isto, e por legislação infraconstitucional, no caso o Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente,  foram criado  os  órgãos  de  proteção  à  criança  e  ao

adolescente que tem por  objetivo principal proteger a integridade dos jovens entre

zero a 18 anos de idade.

Foi abordado, que são vários os fatores que levam crianças e adolescentes

ao trabalho precoce,  ficando em primeiro  lugar,  a  pobreza e  a falta  de  políticas

públicas,  associadas as características demográficas das regiões onde  residem,

locais  rurais  de  difícil  acesso,  que  dificultam  suas  participações  nas  ações

socieducativas. 
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Relatou-se sobre a exploração dos pais e o não reconhecimento de que o

trabalho infantil afeta o desenvolvimento da criança, ainda mais, não frequentando à

escola.

Abordou-se  a  gestão  do  Programa  de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil

(PETI), que o objetivo é erradicar todas as formas de trabalho infantil, analisando

seus tópicos de como ingressar, quais os benefícios, o que oferece, entre outros.

Mencionamos sobre Pesquisa Nacional  por Amostra de Domicílios – PNAD, que

trata dos índices de trabalho infantil existentes.

Ressalta-se  ainda que é preciso  estabelecer  relações entre o  orçamento

público e a garantia de direitos, pautando a justiça social para erradicar os trabalhos

infantis nas áreas rurais existentes, mesmo com essas técnicas de erradicação, pois

muitos pais, mesmo com todo desenvolvimento social, não compreendem, como é

desumano para uma criança realizar atividades laborais tão pesadas e tão precoce,

limitando suas defesas, perdendo sua saúde e deixando seus brinquedos com sua

infância de lado para, em troca, receberem um teto, prato de comida e cobertor,

contrariando  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  define  como  sendo

direitos  e  garantias  fundamentais  da  criança,  o  direito  à  escola,  ao  lazer,  e  a

atividades socioeducativas, entre outros. 

Como podemos observar, as leis que protegem o menor em nosso País, são

bastante  amplas,  não  existindo  carência  de  normas  internas,  o  que  existe  na

realidade na maioria das vezes, como foi visto antes, é o descaso por parte das

autoridades, para com a efetiva aplicação das mesmas.

5  REFERÊNCIAS

BRASIL, Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Consolidação  das  Leis
Trabalhistas. In Vade Mecum11º Ed. Saraiva, SP. 2014

COSTA,  Antonio  Carlos  Gomes  da.  Natureza  e  implantação  do  novo  direito  da
criança  e  do  adolescente.  In:  PEREIRA,  Tânia  da  Silva  (Coord.). Estatuto  da
Criança e do Adolescente: Lei 8.069/90: estudos sócio-jurídicos. Rio de Janeiro:
Renovar, 1992



                                                                                                                                                                                  19

Convenções  Internacionais.  Disponível  em:  <http://www.oitbrasil.org.br>  Acesso
em 03 de novembro de 2015.

LIBERATI,  Wilson  Donizete;  DIAS,  Fábio  Muller  Dutra.  Trabalho  Infantil.  São
Paulo:Malhwiros, 2006.

PETI.  Programa  de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil.  Disponível  em
<http://www.portaldatransparencia.gov.br>. Acesso em 02 de novembro de 2015.

PORTO,  Cristina;  HUZAK,  Iolanda;  AZEVEDO,  Jô. Trabalho  Infantil  .  O  difícil
sonho de ser criança. 1ª Edição. Editora Ática. 2014.

PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br>. Acesso em 03 de novembro de 2015.

Trabalho Infantil. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 04 de novembro
de 2015.

SEGUNDO, Rinaldo. Notas sobre o direito da criança . Jus Navigandi, Teresina, v.
7, n. 61, jan. 2003.

SILVA, Derly Mauro Cavalcante da.  Lições Práticas de Direito do Trabalho.  2ª
Edição. Editora Freitas. Ano 2004.

TRT 3 Região. Dano moral. Indenização por danos morais. Trabalho infantil. 
Atividade insalubre. Lista das piores formas de trabalho infantil. Decreto 
6.841/2008. <http://www.legjur.com/jurisprudencia>. Acesso em 04 de novembro de 
2015

http://www.ibge.gov.br/

