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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas considerações acerca do 

trabalho infantil, tendo como base dessa discussão a Agenda Nacional do Trabalho Decente, 

bem como a Agenda Estadual do Trabalho Decente do estado de Mato Grosso com foco em 

uma das especificidades da Prioridade dois, qual seja a eliminação do trabalho infantil em 

especial nas suas piores formas. As propostas do Trabalho Decente foram elaboradas a partir 

de apontamentos da OIT, que tem como intuito superar a pobreza, reduzir as desigualdades 

sociais e garantir o desenvolvimento sustentável, afim de assegurar a reprodução social, 

principalmente para mulheres e jovens se pautando em 4 perspectivas centrais, quais sejam: 

cumprimento das normas internacionais de trabalho; a garantia de emprego de qualidade; “a 

extensão da proteção social” e o “dialogo social”. Por ocupar-se do trabalho infantil, será 

necessário fazer uma descrição acerca do contexto dessa modalidade de trabalho, bem como 

as proposições do Estado para supressão dessas atividades, destacando algumas medidas de 

orientação para a proteção dessas crianças e adolescentes, como por exemplo, 

encaminhamento ao conselho tutelar; acionamento da rede de proteção a criança e ao 

adolescente que demandará numa ação conjunta e articulada tanto do poder público quanto da 

sociedade civil organizada. Essa investigação, ainda em fase de elaboração, utiliza dos 

pressupostos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, merecendo destaque a 

legislação que regulamenta o tratamento despendido a crianças e adolescente, o ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, além dos tratados internacionais. Destacamos também a importância ainda da agenda 

nacional e a agenda estadual para a efetivação do trabalho decente. Informamos ainda que 

trata-se de uma pesquisa em andamento, de tal sorte a restringir, até o presente momento,  

considerações mais conclusivas. Por fim consideramos a importância da implementação de 
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uma serie de medidas de caráter transversais capazes de garantir o compromisso efetivo 

assumido pelo governo brasileiro para a constituição de uma agenda para o trabalho decente. 

 

UMA PRIMEIRA APROXMAÇÃO ACERCA DO TRABLHO DESCENTE 

 

"...se alguma nação não adotar condições humanas de trabalho, esta 

omissão constitui um obstáculo aos esforços de outras nações que 

desejem melhorar as condições dos trabalhadores em seus próprios 

países"(OIT) 

 

 A Organização Internacional do Trabalho - OIT 
1
 surge com o intuito de reduzir as 

desigualdades sociais através da garantia dos direitos humanos e trabalhistas, de tal forma a 

melhorar as condições de trabalho. Desde sua criação, significativa tem sido a ação da mesma, 

sendo na última década têm orientado pelo que denominamos de Trabalho Decente.  

O debate sobre o Trabalho Decente nasceu com a intenção de superar a pobreza, 

reduzir as desigualdades sociais e garantir a governabilidade e o desenvolvimento sustentável, 

a fim de assegurar a reprodução social, principalmente para mulheres e jovens se pautando em 

4 perspectivas centrais, quais sejam: cumprimento das normas internacionais de trabalho, em 

especial aquelas que fundamentam os direitos trabalhistas (nas quais encontramos a questão 

referente ao trabalho infantil); a garantia de emprego de qualidade; a extensão da proteção 

social e o dialogo social. O trabalho decente costuma ser definido na bibliografia 

especializada como o trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de 

liberdade, eqüidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna 

A constituição da agenda do Trabalho Decente, no ano de 2006, tem por finalidade 

criar condições para que se supere a pobreza bem como as desigualdades sociais sendo 

necessário um “trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 

equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” (Agenda Nacional de Trabalho 

Decente). 

Para efetivação e promoção do Trabalho Decente, foi criada uma Agenda Nacional, 

propondo-se metas para que a mesma seja efetivada, tendo como prioridades: I - gerar mais e 

melhores empregos com oportunidades e tratamento igualitário; II – A erradicação do 

trabalho escravo bem como a eliminação do trabalho infantil; III – fortalecer os debates de 

forma tripartite (Estado, Mercado e Sociedade Civil), assim como visar uma governabilidade 

efetivamente democrática. 



Devemos referir ainda que  a construção da agenda nacional atentou para  uma série de  

dispositivos legais de abrangência internacional, dos quais o Brasil foi signatário, merecendo 

destaque: 

a) Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego, elaborada pelo Grupo de 

Alto Nível de Emprego - GANE - Mercosul (2005); 

b) Declaração dos Ministros do Trabalho do Mercosul (2008); 

c) Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma “Globalização Equânime” 

(2008); 

d) Declaração Conjunta do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do 

Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e a Declaração Tripartite da Delegação Brasileira que 

participou da 98ª Conferência da OIT (2009); 

e) Documento- Para superar a crise: Um Pacto Mundial pelo Emprego da OIT (2009) e 

a Declaração dos Chefes de Estado e de Governos do G20 de Pittsburg (2009); 

f) Declaração da XVI Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho (2009); 

g) Marco de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDAF) 2007-

2011 para o Brasil; 

h) Plataforma Laboral das Américas, elaborada pelo Movimento Sindical das 

Américas em agosto de 2005; 

i) Declaração Conjunta da Comissão Empresarial de Assessoramento Técnico em 

Assuntos Trabalhistas (CEATAL) e do Conselho Sindical de Assessoramento Técnico 

(COSATE), adotada durante a XV Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho da 

OEA (2007). 

Embora todas as três linhas de atuação propostas na Agenda Nacional do Trabalho 

Decente sejam de extrema importância, focaremos - nesta pesquisa - a segunda prioridade da 

agenda, qual seja a erradicação do trabalho escravo bem como a eliminação do trabalho 

infantil, priorizando ainda mais a questão social acerca do trabalho infantil. 

 

O TRABALHO INFANTIL 

 Como já citado anteriormente nossa pesquisa vai priorizar a segunda meta da agenda, 

qual seja, a eliminação do trabalho infantil. Para tanto, será apresentado uma breve descrição 

do trabalho infantil no Mato Grosso assim como a Agenda Estadual de Trabalho Decente do 

Mato Grosso, que mesmo não tendo sido ainda aprovada pelas instâncias competentes, traz 

importantes reflexões que guardam estreita relação com a agenda nacional. 



 O trabalho infantil não é uma realidade atual ou exclusiva da nossa sociedade, mas é 

um tema com séculos de existência, sendo importante referir apenas que durante muito tempo 

tal atividade não era vista como algo prejudicial ao desenvolvimento da criança, pois as 

mesmas eram apenas „miniaturas dos adultos‟ sendo que a terminologia infância não era 

utilizada visto tratar-se de uma construção moderna.
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Philippe Ariès
3
 assevera que é a partir do processo de definição da infância como 

sendo diferente da vida adulta que é possível outro papel para as crianças no que tange as suas 

atribuições. Desde então a infância é percebida como período de ingenuidade e fragilidade, 

necessitando, portanto, de cuidados diferenciados dos demais seres humanos. 

Ainda que, na atualidade, predomine essa concepção de infância e que tenhamos uma 

legislação especifica e ampla acerca dos cuidados com a criança e o adolescente, ainda hoje, 

encontramos inúmeros casos de trabalho realizado por crianças e adolescentes com idade 

inferior a 18 anos, visto que o trabalho realizado na faixa etária dos 16 aos 17 anos  só é 

permitido na condição de aprendiz
4
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 O trabalho infantil - via de regra - decorre da necessidade da criança ou do jovem 

auxiliar no orçamento doméstico, não raro sendo responsável pelo sustento da própria da 

família. Ainda que isso seja efetivamente um dado de realidade, podemos perceber nas 

últimas décadas o esforço no que diz respeito.  Em meados da década de 80 podemos 

identificar um importante movimento no sentido discutir e coibir o trabalho infantil. A 

Constituição Federal de 1988 declina expressamente sobre a necessidade de proteção da 

criança. Da mesma forma temos no ano de 1990 a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sendo importante as resoluções das Nações Unidas sobre a infância em seu 

sentido amplo. Todas essas articulações trazem o tema para o centro de importantes 

discussões. 

 Segundo Ministério do Trabalho o estado de Mato Grosso tem inúmeros focos 

trabalho infantil ou ainda do trabalho de jovens menores de 18 anos não-aprendizes. Muitos 

das atividades colocam em risco a vida de crianças e adolescentes que acabam por afastarem-

se da escola. Aqui no estado há o predomínio de atividades domésticas resultantes de práticas 

sócias denominadas de apadrinhamento, quando a própria família desses jovens agencia seu 

trabalho em residências de pessoas que contratam esse serviço sem que haja inclusive, na 

maioria dos casos qualquer contra-prestação financeira pois as mesmas prometem lar, estudo 

e oportunidades de trabalho para essas crianças e jovens, majoritariamente meninas que 

acabam se tornando babás ou  empregadas domésticas, comprometendo o seu 



desenvolvimento. Nessas atividades há o predomínio de crianças na faixa dos 5 aos 14 anos 

de idade. 

 Ainda é importante referir que encontramos no Mato Grosso práticas de trabalho 

infantil na área de serviços, com destaque para atividades de lavagem, lubrificação e 

polimento de veículos automotores, hotéis, restaurantes e similares, trabalhos em carvoarias, 

construção civil, madeireiras, serrarias ou corte de madeira, dentre outros, conforme dados da 

Superintendência Regional do trabalho e Emprego no Estado, órgão esse responsável pela 

fiscalização. Informa ainda que  são freqüentes os acidentes  e doenças laborais provocadas 

por essa atividade ilegal, merecendo destaque o manuseio de ferramentas cortantes, exposição 

à radiação solar, calor, chuva, frio, levantamento e transporte manual de peso excessivo, 

manutenção de posturas inadequadas e movimentos repetitivos que podem acarretar 

ferimentos e lesões de  diferentes formas, de tal sorte que em alguns casos, podem levar à 

morte ou comprometer o desenvolvimento  psicomotor desse grupo. 

 Ademais é preciso referir que essas crianças e adolescentes não sofrem apenas 

problemas físicos, sendo vitimados por desdobramentos psicológicos, além da não conclusão 

da educação básica.  

Acerca das informações antes prestadas cabe referir que essas são disponibilizadas e 

trazidas a público por uma infinidade de organizações a agências governamentais, quer 

nacionais, quer internacionais. 

Cumpre informar ainda que o sistema educacional brasileiro é apontado por estudiosos 

da matéria como  um agente que pela forma que é organizado contribui para e expulsão das 

crianças desse espaço de tal sorte a potencializar o trabalho escravo infantil. Como bem 

assevera Simbalista: 

O Brasil possui um sistema educacional deficiente que contribui, de 

maneira significativa, para empurrar crianças para o trabalho. Mesmo 

com acesso à escola, crianças e adolescentes trabalhadores são os mais 

atingidos pela repetência. Após repetir várias vezes, a criança – por si 

mesma e pelos pais – é considerada “incapaz” de aprender, saindo da 

escola e sendo destinada ao trabalho. Um sistema escolar eficiente 

deve assegurar a permanência de todas as crianças na escola, com 

aprendizagem efetiva.
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Feitas essas considerações passamos a descrever o esforço do governo federal no 

sentido de erradicar o trabalho infantil, sendo importante esclarecer que esse esforço resulta 

tanto da mobilização da sociedade civil que passa a cobrar do Estado providências no que 

tange ao tema, quando dos organismos internacionais que pressionam o governo brasileiro 

para acabar com essa modalidade de trabalho. 



  

PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHADOR 

ADOLESCENTE 

 O Brasil aprovou em o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente identificando, nesse documento, quatro 

categorias fundantes para ações imediatas do Estado acerca do Trabalho Infantil, quais sejam: 

 a) 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; 

b) utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de 

produção de material pornográfico ou espetáculos pornográficos; 

c) utilização, procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, 

particularmente para produção e tráfico de drogas, conforme definidos 

nos tratados internacionais pertinentes; 

d) 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. (Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente p.17 e 18) 

 

Essas premissas são oriundas de deliberações de inúmeras Convenções realizadas pela 

OIT em todo o mundo, que apontavam para a necessidade de erradicação do trabalho infantil. 

Adaptando-se a esse esforço o governo brasileiro implementou alguns planos e metas para 

combater essa prática, merecendo destaque o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI. O PETI é um programa federal que articula os estados e municípios visando à 

transferência de renda a famílias em situação de vulnerabilidade social que apresentem 

antecedentes de situações de trabalho infantil. O programa atua articulando um conjunto de 

ações que visam retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos do mercado de 

trabalho salvo os casos de aprendiz.  

O Programa tem como objetivo reconhecer na criança e no adolescente sujeitos de 

direitos em condições peculiares de desenvolvimento com centralidade na sua família que é 

auxiliada a buscar alternativas que possam dar estrutura para que as mesmas retirem seus 

filhos do trabalho, dando a criança e ao adolescente a proteção necessária para o seu 

desenvolvimento, como o acesso a escola, a saúde, alimentação, esporte, entre outras 

atividades que promovam a convivência familiar e comunitária. 

Cumpre referir ainda que essas ações são pensadas na sua transversalidade pois 

envolvem diferentes setores do governo e da sociedade civil, merecendo destaque: 

Superintendências Regionais do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Conselho 



Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselhos Tutelares, Conselho Municipal 

de Assistência Social esse último órgão responsável pelas políticas públicas setoriais e demais 

instituições de controle dos Sistemas de Garantias de Direito.  Essas diretrizes, 

acompanhamentos e serviços ofertados pelos PETI, estão de acordo com a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais
6
. 

Ainda em âmbito federal, encontra-se a Comissão Nacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil - CONAETI- que tem como objetivo elaborar e monitorar o Plano Nacional 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil bem como analisar as atividades perigosas e 

insalubres para as crianças e adolescentes.
7
 

Como ações transversais, que auxiliam no combate e controle do trabalho infantil 

podemos citar o Bolsa Família, programa de âmbito federal gerenciado pelo município que 

transfere renda a famílias vulnerabilizadas, que tem como contra-partida o compromisso de 

manter as crianças na escola, além de realizar o acompanhamento médico em período regular.  

No que tange a programas municipais é importante informarmos que em Cuiabá existe 

o Programa Siminina, tendo por objetivo manter meninas entre 07 e 14 anos, envolvidas em 

atividades que orientem as mesmas acerca dos direitos e deveres garantidos pelo ECA, de tal 

sorte as mesmas funcionarem como agentes de difusão desses direitos, além de estimular a 

freqüência escolar e oferecer atividades artísticas, lúdicas e sócio-culturais. Outro projeto que 

deve ser mencionado é o Ser Menino, que atende meninos entre 07 e 17 anos, vítimas de 

violência física ou psíquica, ou que tenham algum tipo de dependência química, visando 

ampliar os serviços de promoção social incluindo as crianças e adolescentes junto com as 

famílias no acompanhamento dos atendimentos necessários.
8
 

Feitas essa considerações destacamos efetivamente o papel que a escola pode 

desempenhar no sentido de promoção e divulgação do Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, de tal forma em 

promover efetivamente o trabalho decente, adjetivo esse que carrega a idéia de um trabalho 

digno que possa garantir um desenvolvimento inclusivo e sustentável do país, concebendo 

como paritário a dimensão social e a dimensão produtiva o que inegavelmente implicará na 

efetiva participação da sociedade civil no encaminhamento da questão. Procedendo dessa 

forma estaremos efetivamente implementando a orientação constante do Plano Nacional do 

Trabalho Decente, qual seja: “Gerar Trabalho Decente para Combater a Pobreza e as 

Desigualdades Sociais” 

 

 



                                                           
1
 A OIT foi criada após a 1º Guerra Mundial, com o intuito de promover a Justiça Social. 

2
REDIN, Euclides. Mestre em Educação pela PUC/RJ (1975) e doutor em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano pela USP (1985). 
3
 Philippe Ariès (1914-1984) foi historiador e medievalista francês estudioso do tema da família e da infância. 

4
 Jovem ou adolescente entre 15 e 18 anos, sob contrato de trabalho especial que tendo garantido os direitos 

trabalhistas e previdenciários. O trabalho está sob restrições trabalhistas, não podendo ser noturno, perigoso, 

insalubre, penoso, em locais prejudiciais à sua formação e seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, 

nem realizado em horário e local que não permitam a freqüência escolar. (Cartilha do Trabalho Infantil/ 

Ministerio do Trabalho). 
5
 www.ipardes.gov.br/webisis.docs/bol_29_6f.pdf - acessado em 30 de maio de 2010. 

6
 Resolução 109, de 11 de Novembro de de 2009 realizada pelo Conselho Nacional da Assistência Social 

(CNAS), no intuito de colocar em voga algumas diretrizes assistenciais. 
7
 Portaria n.º 365, de 12 de setembro de 2002 

8
 São oferecidos pelo projeto: atendimento médico, psicológico, social e familiar, além de oferecer atividades 

educativas, esporte e lazer, e acompanhamento pedagógico. 
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