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Resumo 

Objetivou-se analisar o trabalho infantil como expressão 

da pobreza. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa 

qualitativa, bibliográfica e de análise documental. O 

trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por 

crianças e adolescentes abaixo da idade mínima, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

trabalho e as regulamentações trabalhistas. Sabendo 

que a pobreza no Brasil cresceu de forma alarmante, 

compreender o fenômeno do trabalho infantil ao longo da 

história do Brasil é compreender também como a 

Questão Social se expressa por meio desta. 

Introdução  

O enfrentamento à situação de trabalho infantil está 

relacionado com a defesa dos direitos humanos 

consagrados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e ratificado na Constituição. Para além disso, o 

Art. 64 da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 13 de julho de 1990 e o sistema de 

garantia de Direitos. Reconhece-se que mesmo que o 

Brasil possua ferramentas jurídicas para sua proibição e 

ações no que tange a política pública de assistência, os 

casos continuam existindo, dado seu fator estrutural. 

Assim, compreender este fenômeno enquanto uma 

expressão da Questão Social e da pobreza se faz 

necessário. Entende-se que a pobreza é um dos fatores 

principais para que crianças e adolescentes continuem 

no trabalho informal. A pobreza e a marginalidade não 

são apenas consequências do neoliberalismo, mas sim 

fazem parte da própria natureza do tipo de capitalismo 

desenvolvido no Brasil. 

Material e Métodos 

Metodologia: revisão bibliográfica e análise documental. 

Material: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

bem como os Planos de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. 

4 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) produzidas 

no curso de Serviço Social/UEPG entre os anos de 2002 

a 2013 com a temática do Trabalho Infantil. Planos 

estratégicos do Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), portarias, decretos e legislações no que se refere 

ao direito ao trabalho e a formação profissional. Para 

além disso, usou-se de literatura sobre as condições de 

pobreza no Brasil. 

Resultados e Discussão 

A proteção social no Brasil começou a fazer parte das 

atribuições do Estado com a Constituição Federal de 

1988. Os direitos de crianças e adolescentes foram 

regulamentados em 1990 e na história de construção do 

enfrentamento do Trabalho Infantil no Brasil, cabe 

destacar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI). Na Terceira Conferência de Haia, em 2013, 

constatou-se que o Brasil estava distante de erradicar o 

Trabalho Infantil. A partir disso, o PETI foi redesenhado, 

tendo sua pactuação final em abril de 2014. Como 

apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílos (PnadC), em 2016 haviam 2,4 milhões de 

crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de 

trabalho infantil. Constata-se que, apesar dos 

programas, a pobreza ainda é uma peça-chave na 

manutenção do trabalho infantil e na ordem social, o 

mesmo ainda existe. Se faz muito importante o cuidado 

para que as políticas públicas não assumam um caráter 

focalizado e compensatório. 

Conclusões 

Conclui-se que a pesquisa foi de extrema importância 

para compreender o trabalho infantil como expressão da 

pobreza. É importante ressaltar que até a década de 

1980, existiu uma ideia de que o trabalho era positivo 

para crianças excluídas, e isso se perpassa 

culturalmente até os dias de hoje. Compreender o 

trabalho infantil ao longo da história do Brasil é entender 

também que a pobreza está atrelada a isso, a ideologia 

predominante e as sequelas da Questão Social apontam 

que crianças de famílias pobres precisam trabalhar. 
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